,
(

ltl&I.e!_g&q4 yen de FietsersbondaÍd. Haarteme.o.

Ambtenarendenkente weinigaanfietser
Fietsbeleid
op conto van wethouderonderhoud?

Bintrnkí'r1 \,.t.sL11ijnt.or1(l de
Filsnokt al! de I.crker$eiligheídsnotd. t\t t'c pupiercn uít
\loeis.ls vn het Haarlemse fer
kttrs- cn /enoersplan
Eígrnltk is hd rcu:e sinpel; hoe
tn(r et in L,(nstud g(fretst \ordt.
drs l( hL,terde doo..ttt omíng r'un
hrsÍemming.\ret.ke.r, des te mínder onLlcrhoud:kosten cn lutht
ln:vrgelijkhure stedcn aL Zuolle
cn Gntníngen wrplu(itst mcn:i(h
in 10t)o vn de ge\ullen kÍ 7L
kilotnetc, m(| de./tets.ín IIuurlen
ligt ddt perí?ntage rond 301í.
Dat kont nutuurliik ook.l,oor cen
helungrijk deel door een tckort
dan gode .lict.tt\nr:ieníngen in
tlL, rorm \'an ./ietsensÍLrllingan cn
.fiet.|paden. Je kunt namelijk niet
a es verklaren ma het katholieke
.i()i( de |i\'t'e. i.aurom :ou.je hel
at.t hct
ie:clf moeílíjke.naken
ook utnfottubtl kan. ]tíaar uuío
t ijden ín een sídd is hehalt,e duur
allung níct ncer Lonlb ahcl

woensdag l5 maart:

Jaarvergadering
vindt plaats in het
MondiaalCentrum
LangêHerênvest122,
Haarlem

zie verder achterpagina

In tle hinnenstud:,an Haurlem ie
mel de uub tan A naur B yer
p[daísL,n. indn
ht'ile runl:kden. D66'er F,::dde Reskanp
en P,'d.4 er At ien O:,erheek, gek
kenwrrk. Notuurlíjk kun j. niet
onlkennen dat cr rcn rt,latie hasíu uí tu.rten het ló^e./iettgehru i k
en hun mcer dun genidlclde ínrpunnilg om het yutr de Hatrlemse-fictscr adngendmar te mu
lD 1997 stond er jaarlijks \oor
fi etsvoorzieningenI 67.000 gulden
op de begroting.nu bijna lien Jaar
later is dai nog 50.000 euro. Fcdde
Reeskamp. EÍ slaan zoveel goede
bedoelingenop papier, ik zie lievcr
een fietsmanaserdie een groepje
fie$gekke ambtenaren om zich
hcen verzamelt en op projcclbasis
cle kansen pakt in plaab van de
grole visie. rl'aarin heel vecl
spreektijdgaatzrtlcn.uitdraaql.'
Toch vindt Aden OveÍbeek dal er
in de afgelopen raadspenodeheel
$al \'oor de fietser is gerealiseerd.
Brjvoorbeeldde nieu*,e vrijliggende Íielspaden op de Kone Verspronck\\,egen de Wagenseg. de
situatierondom de Grole Houlbrug
1$ord1dil jaar aangepakt),de exlra
Ílctsenreklen rondom het station.
en de be\laaktelietsenshlling in de
Smedeslraat. Belangrijk Pvd,\
speerpunlrs. nu de veiiigheid rondom basrsscholcnis aangepakr.ook
die rond middelbarescholencn

RaadsltdF?à1. Rc.tkahp. D6ó
grote sponparkenondef handen re
ncmen.Dàanoor en ook voor rrij,
|ggende Ílelspadcn op hcl Slalcn
Bolwerk en de Spaamdamse\cg
\li1 al\ erbeekgijld vrijmaken
Een rnisseris het ontbrekenvan de
liets rondom de planncnrnakerl
\an hel nrcu*e sladskanroor.
Rcos,
kanrp: Lr is puur \anuit de bcrerk
ba hcid \an de autogekeken
l.LL,stolu
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Fietsenmet hindernissen:
blokkadesin de stad
Fietsers weíen ons te r'índen via dc
vebsíle en laten een klatht athrcr.
een bloenlezing. Al de:e
Hiefii
klachten hebbenÁe edngckldrt bi

Ovcrhangcndc tcrrashckken
Met verbazing heb ik slaan kijken
naar de iiclsslrook die voor calë
Studio }angs aangelegd is op de
Crote Markl. De slrook is ca. I
metcr breed en dus net le beÍijdcn
door een Íietser. De richtlijncn \an
Dranghekkcn op de Melkbrug
lnmiddels heeft de Melkbrug, zoals her CROW voor ccn fielspad Tijn
je misschien al gemerkt hcbt. een per lietser 75 cenlimclcÍ breed en
vewolg gekegen na maandenafge- aan ieder kant een halve nrclcr vnje
slolen te zijn geweest-Er zijn vier ruimle. Hier koml de llelseÍ aan dc
groepenhekken geplaalst,zodat je
li[kerzrjde lcgemoetkomend vefheb
keer
tegen.\\a1 altijd al een onveier slingerenddoorheenmoet. Ik
de gemeenlegevÍaagdnaar de die- lig gevoel geeft. En zekcr als het
pere betekenis hiervan. Er kwam een vrachlaulo is. zal dil erg smal
teveel verkeeroverheen(!). Daarop worden. Aan de rechterzrldestaan
heb ik gemeld dat het verkeeÍ brjna heklen brj de calés. dezc han8en
alleen uit fielseÍsbestaaten niet uit echter zo schuin dat de bovenzijde
auto's.....Tja, helmoesttoch.Maar gelijk hangl met de kanl van het
het is een mmpenplanen we begin- fietspad. Rcsuhaat is da1 er voor
nen al met heel veel mensensabo- fielsers een onaangcnameen getageneigingenle kijgen. Veel men- vaarlijke siluàlie ontslaat. De ge
sen op de Veronicascboolkomen meenteheeft het toch niel zo er8 op
met lange fietsen. aaóangflelsen met de veiligheid \'an fietsers.als ik
en aanlangersen bakfi€lsenen het naar hel fielspad ]angs de Leidseis zo ongeveer onmogeltk, zeker vaaí kijk. DaaÍ zcl mcn Íustig een
met een kind op een aanhangfiets, abri van een bushalte op de kanl
om fielsend d€ze brug over le ko- van hel fielspadlerwrjl er alle mrmle is om dit beter op te lossen.Maar
deze situatie is bedacht door een
Ingrid Seliel
archilect en dan mag je als technicus natuurlijk niets meer zeggen.
Betonblokken RaÀks
jullie
Daan Ket^i\líel
Weten
waarom er een betonblokkade op de Raaks is opgetrokken? Voor het afslaandverkeervan
de Raaks naar rechls Gedemple
Oude Crachl op? Dat kan loch ook
anders aangegevenworden, Hel is
een belemmering,en mel de donkere avondennog gevaarhjkook.
Nog zoiets.de h€kten op de Melkbrug: u,as hij de hele zomer uit bedrijf. r,laardoorik moesl omlietsen,
nu die h€kken. Leg me eens uil
waarom? Autoverkeer? Er staan
paaltjes aan beide zijden van de
brug! Haarlem zal helaasnooit een
fi etsminnendeslad \À'orden.
Matia Sanders

I{aàÍlemmer ,t,c/.',
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vervolgintervielrraadsleden

'Hetfietsbeleidis marginaalen versnipperd'

Rijnland lag dwars mel een drogreden. namelijk dal hel ualer zou
*,orden geblolkeerd. Zo'n ponlon
li8l 30 centimeleronder hel walernrveau, nel als een woonbool Je
meeí'm met louwenaf.'
Mel meer lefvoor de fiets komt die
tunnel eÍ roch. wal duidelijk is dat
de nieuwe wethouder Onderhoud
in de komende periode mer (re)
weinig geld vanzelfzal kiezen voor
asfalteringvan fielspadenbuiten de
singels. Op monumentaleplekken
in de binnenstad zi.jn duurdere
kiinlers een logische keuze. Reeskamp legt uil dat met klinkers ook
een goed fielspad is le maken.
voorwaarde is een stabiele ondergrond van J0 cenlimeter zand.
Arjen Oterbeek, PvdA
Maar asfalt is natuurlijk geriefelij'Of hel fietsbeleid
'Men
We uillen wel zoveel mogelijk van
vergeethoe men eÍgensmoet ker. Reeskamp:
helemaal naar de nieuwe wethoude ll00 amblenarenmet de fiets komen. De PvdA pleit ook voor
lalen komen, maar de fiescoórdi- een dooÍgaandefietsroutevanuit de der gaat, is een teer punt. Nu hebnator zat niet bij het overleg! VanSlachthuisbuunmet een bmg over ben vier wethoudersde fiets in hun
uit de Buitenrustbrug is het 023- de Schipholweg naar het 023- pal&el. Hel is Íouwens een misgcbicd moeilijk per fiets be- gebicd. Hel fietsbeleidis marginaal verstand om le denlen dal een
Íeikbaar. dat stond niel in het be- en nogal versnipperd.Wat ik vrees geasfalteerdfietspadmet bomen in
stemmingsplan.Ik zou wel cens is dat er in het algemenestuk van de buuÍ1 langer meeg:urtdan een
[illcn weten hoeveel amblenaren de nota Fiels geenprioÍileiten worbetegeldpad. wat helpt ls een zogenaamd aleeproats,-steem. een
inderdaadop de lierc komen. Voor
den gesleld. Ik zou beginnen bij
2006 is er nau$elijks geld gein
stuk
slaal in de grond *,aardoor
middelbarescholenen spoÍparken.
vesteerdvoor de fiets. dat is toch Als er een veilige ove$teek in de woíels een omweg maken, Dat
wel eendieptepunlje.
vorrn van een direcle fietsroute wordt in Den Haag gebruilt naasr
Ook moeten we op belangrijke over de Rand\r'egbrugtussen het traÍrails. We denken hier in Haarfietsroulesals b.v. de Langc Veer- Coomhen Lyceum en de Leidse- lem niet duurzaamgenoeg.'
straat of de Gierstraatniet de fiet
vaart komt, dan maakje winsl voor Positielvindl hí dar de fiets hel bij
scn ucren omdal ondememen dal zowel verkeersvciligheiden door- de inrichling van het Spaame gewonnen heeíl van het tweeop die plek beteÍ uilkomt. De fietstromrng-'
seÍ moct dan onaanvaardbaaromnchtingsverkeer. We moeten niet
rrJden.Een buskiiomelerkost l00x
denlen in knelpunlen maar in rouDi€ tunnel komt cr toch
tes. Daarbij is het wel van belang
zovecl als een lielskilometer. e\'en FeddeReeskamp,zelfstandigarchi
om meer detectielussenvoor fiellos van het maarschappelijkvoor- iect, vindt ook dat je hobbel voor
deel van minder uitsiool. Een aulo
hobbel moet wegnemen. Dal de sers te maken, zoals bij de Kleine
HoutwegRustenburgerlaan. Daar
kilometer kosl de belastingbetaler fietsonderdoorgangonder de Buil0 kecrzoveel.'
tenrusibruggencr nie! kwam. is een wacht Je als fietser tot Sinl Juttemis,.. lndedaad, lot er een aulo
Arjen Overbeek.werkzaam op het gemiste kans. Een fietspontontundan een aankomt.
landelijk PvdA-bureau, vindt net nel had er voor mindeÍ'Hij
TeÀt & foto.WitlenBrand
is uil
als Rceskampdat cr z\raarderfiets- miljoen kunnen komen.
beleid gevoerd moet *,orden. De het voorlopige bcstemmingsplan
geschrapt.Puur uir bangighcid.Er
fiets $ordr vergerenbrj grole infiamoesl óén woonboolje weg en
slructurclevcrandcnnSen.
l,rrÀa maan1006
Haarlemmer

soap'Haarlemse
Slaapkoppen'
!!iguw_e
Krugenfietsersnu wel of geenvoorrang

oó de dl;perdijkweg?

We kennen Wcesper Moppen en
Zceuxsc Babbelaars.
maar zijn er
nu HaarlemseSlaapkoppenbrj gebakken?
Afgelopen maand ve ijderde de
gcmeenre Haarlent per abuis de
haarentanden
op het krxispunl VeÍSierde\'eg mel de Slaperdrjkueg.
Fielsers moctcn nu opecns \r.cer

De ioto's tonen de Slaperdijk!-cg
mel lnks
de Vergi€rdeweg.
Rechldoor loopt het t\r'eerichtingen
Íletspad naar Santpood-NooÍd.Dit
rs de sitLratiemedio 2005. FietseÍs
hebben voorrang op hel auto\erkeer dat van Spaamdarr naar
Haarlem-Noord linksaf gaat cn
vice-\'ersa;zie de haaienlandenop
de \r'cg.

voorrang \'erlcnen aan auto\'erkeer De Fielsersbondhad
zich ecn half
dat doo. de bocht gaal. Dil leidt rot jaar gelcden mel succes
bemoeld
ver*àrring onder verkcersdeelne mct de situarie alhier en
heefi op,
mersen mogelijklol ongelukken. heldering gevraagd. De gemeenre
Want de situalie slaat haaksop de geeft de lbut grif toe en zal
binnen
eerste Yerkecrsregel die iedcr enlele ueken ( ja, voor de zomcr.
schoolkind leeí: rcLhtdoar op à:
als cr *eer veel lietserszijn.) de
.elfde veq sítat bor.
voorrangssrtualre
voor llelsers \\,eer
herstellen.

\'ergeten
Op 8 juli 2005 nam de gemeenle
gen verkeersbesluit:'Vergierdeweg
voorrang te geven op her weslelrjk
deel van de SlapeÍdijk. mel dien
veÍslandedal hel verkeervanuit het
doodlopend gedeelte van de Slaperdijk*,eg voorrang dicnl te
verlenen aan het verkeer op de
cloorgaanderoule'_ De gemeente
gaal op twee puntenin de four:

In januari 2006 zrjn de haaienlandcn op de \leg venÀ,tdeÍden op
hel ficlspad geschilderdtNog geen Eén: men vcrgeet de fietsers.Voor
week laler koml de gcmeenle cr
auloverkeer is hel *,estelijk deel
achler dat dil nicr de bedoeling van de Slaperdrjkwcg een dood\Àas. Ze \À.asvergelen dal er cen lopendc weg. Maar voor fielsers is
behandeling was ge$ees1 in de het een doorlopendefietsroutevan
commlssre beroep en bcz$aar. Spaamdam naar Santpoon-Noord.
'Tja. de
comnrunicatieis niet he- He1 is een onderdecl van hel
lemaal goed gegaan', aldus de utilitaire en recreatievefietsnerwerk
urtvoerendambtenaardic nu druk
van pro\1ncieNoord,Holland.
op zoek rs naareen geldpol.Je
om de
voorrang voor licisers reer in ere Twee: de gcmeenre vergeel de
le herstellen.
srtuatreler plekke te bekljken. Als
ze dal $el hadden gedaan.hadden

ze gezlen ctal de voorrangssilualie
juist hel jaar enoor !ras aangepas!:
Ja\\'el.de fietsers op dc Slaperdijk
hadden sinds :004 \'oo.rang ge
kregcn- Daarvóór $as ook al die
gekke situalie met voorrang voor
aulovcrkeerdoor de bocht.
De Fielsersbondbelde de betroklen
ambtcnaaren sluurde bo\enstaànde
foto s. HU ras verbaasd dal de
srfualie \r'as zoals ie tlas. HU is
gaan kijken en de politie ook. En ze
gavenons grool gelijk: de voorang
voor Iielscrs rechtdoor is logisch,
voorÍang voor aulo s door de bochl
niel.
We maakten oilicieel bezuaar tegen hcl vcrkecrsbesluit.De betrokken ambtenaarbelde mij de alond
voorallaande aan de hoorzitlin{
voor de commissiebezqaar en beroep \,an de gemeenteraad.\\'e
hoefilen niet te komen. We zijn
toch maar naar de hoorzitring gl3gaan.Daar waren \l,e in één minuul
klaar. We u,erdcn-eeíèlicileerd
door
Hlarlemnrer ,Í./.,
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- fietsberichten
Tandraderen
LaatjeÍietsnietslingeren

Wagenweg\9panjaardslaan:
ceruime tijd voor het ongevalhadmeer groen
denwij met de gemeente
de situarie
Fietsersuit Heemstede
hebbenhet uitgezochr.
We nildeneendrempel
ongetwtfeldgemerkt:de oversteek- rn de bocht.zodalafslaandlerkeer
plaalsover de Spanjaardslaan
bui_ met gemahgdesnelheidde bochr
ten de verkeenlichten
om is opge_ zou nemen,De situatieis nu onge,
heven.Er is wel ietsbelersen veili- loofwaardig:fietsersrijden en
masgersvoorin de plaalsgekomen:
een se door rood als het auloverkeer
extrarechtsafvoorsoÍeervak
op de groenheeft.Er zittenhier acht-tot
Spanjaardslaan
voor verkeerdat de tienduizend
fietseÍsper dagop deze
Wagenw€gopgaat.
route,die vooralrechtdoorgaan,en
ls datgunstigvoor fietsers?
Ja,door ook het autoverkeer gaat vooral
een
apane'rechtsaffer'
te
maken rechtdoor.
De Fielsersbondzal de gemeente
kan
de
fietsoversteek
over de Wa- Goednieuws:er komt een nog be,
Haarlemblijven volgenof herbij labelenvan fietsenblijft. Wethouder genwegbij het huismetde Be€lden tere oplossing.De huidige bus_
Divendalheeftbegin maaí dit jaar vakeÍ groenkrijgen, namelijk gelijk strookwordt een apanrechtsafop_
het plan van ztn amblenaÍenom met de hoofdstroomSpanjaardslaan stelvak. De bushalte wordt verhard op te tredenlegenwildpa*eren - Randweg.Ook zijn er detectielus- plaatstvoorbij de kruising.Uiwoein de Emauslaan nng in 2006.
voorlopig ingetrokken, omdat he! sen aangebracht
nretis uit te leggenaan de fietsers. (het fietspad om het cricketveld
60% van de Haarleffners komen - been)en he! fietspadlangsde Wa- GroteHoutbrug
opdatde Er is een aangepastontwerp gealdus de Ornnibus-€nquêre
2004 - genwegvanuitHeemstede,
met de fiets naarde binnenstad.Er is groenttdvooÍ fietserszo nodigkan maatt voor de GroteHoutbrug.Het
nret genoegfietsparkeergelegenieid wordenverlengd.
is een aanpassing
op het ontwerp
op de kop van de Grote Houtstraat Dit is éénvan de truchtenvan het van vong Jaar, zodanig dat fietsers
met d€ op de brug niet meer in aanvaring
en op de Borermark (bij V&D). overlegvan de Fietsersbond
Nieuwestallingenop dezepleklm verkeer$egelaaEvan de gemeente. komenmet de bus.De Gastbuisvest
zijn hardnodig.
wordtversmaldtot éénrijbaan.Ook
Ongeluk Riiksstraatweg
de RaamsingelÊakt z,n royal€
ln augustusvond een noodlottig voorsorteervakkenkwijl, conform
de cornmissiemet het gewonnen
verkeersongeval
plaatsop hetkruis- onzesuggesties.
punt Rij ksstraatweg- ZaánenstÍaat. Een variant van de gemeenleom
de
Halfdecember
werdenwe benaderd
Een rechtsafslaand€ vrachEuto brug alleen open te boudenvoor
door de fietscoórdinatorvan de
schepteeen zevenjarigmeisjedat _ voet-, fiels- en busverkeerkwam
gemeente:'ls de Fietsersbond
het voor haar moeder
uit
rechtdoor meer in de richting van de aaneensmet de wijzigingvan de voorfietste. De vrachtwagen had een vankelijkewensvan de commissie
rangssituatie
op hel kruispun!Ver- dode
hoek spiegel. Vrachtnr'agens Stadsbeheer
om de GroteHoutstraat
gierdeweg-Slaperdijkweg?'
bltven Ievensgevaarltke
dingen
ín
met
het Houtplein te verbinden.
Maar er was toch al een verkeersde stad.
Maar
daaris nietvoorgekozen.
besluil genomenom de huidige
De politieis er nog steeds
niet
uit
is
Onze
wensom een knip te mak€n
slfualreop sfaat die veranderdis
wat de oorzaakis van het ongeval. in de rechtdoorgaande
bewegingop
jaar te veranderen...
afgelopen
De verkeerslichten zouden tege- RaamsingelGasthuissingelheeft
Bt de uitvoeringging hettochweer lijkertijd op groen hebbedgestaan. het niet gehaald.Mer her éénrich_
mis.Bitu)eneentijdspannevan nog In feite was dit maar zeer beperkt trngsverkeer worden vaÍr de Gegeen anderhalfjaar is de sihratie het geval. Dat autolicht (rechtdoor dempteOude Gmcht zal dezebeveranderdvan geen-vooÍang,wel- en rcchtsaf)en fietslicht(rechdoor) wegrngdrukler worden.Er zit nu al
voorrang, geen-voorang om straks tegelijk op goen staaDis geenzeld- 5070sluipverkeer
op.
('voor de zomer')weervoorrangte zaarnheid. Automobilisten moeten
worden.Hoe is hetmogelijk...Wat bekend zijn met rcchtdoorgaandeMêer berichten...
fietsers die ze voorrang moeten Leesjeop onzewebsite:
eenmoeitevoorniets.
geven_
Jaap Moerman
www.fietsersbond.nvhaarlem
De reclamecampagne van de
gemeenteheeft effect gehad. Meer
fietsers zijn op de hoogle van de
giatis fietsenstiallingenin hel centrum. De bezeÍing is flink gestegeÍ:
In de Smedestraat-slalling
van 530
naar825. In de stallingop de Botermarkl sle€g de gemiddeldebezettingop eenzaterdag
metzo'n l0O
fielsen(en is daameeovervol;er
kannils meerbij!).

Hdarlemrner
I i./e,
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Theaterrondde Stadsschouwburg
Op 26 ia jl. is de wrgunníng wor
te overde Raamvesl
vanen naarde zag tegen het verlies aan autouilhreiden en veranderen ran de Leidsebrugmoet een konkelige parkeerplaatsen.Via een gesprek
Stadss(houhburg
aan heí Wílsons- klinkerstrook*,orden.De aanslui, met wethouderJuÍ Visser en de
pleín verleenddoor B&ll.
ting van deze fietsrcutesen de projectmanager
van de seclorSleTijdens alle |ooraígaande .rL€.y.'ík- verkeerslicht-installatie
aan de delijkeOntwiklelingis oenoverleg
kelingen, zoals de Bestemnings- Wilhelminastraat
zijn gemakshalve geweest(3 oklobervorigjaar) met
planher.íeníns en ontheffngen van nognietingelekend.
de ontwerpersvan SO €n afdeling
dià,e$e d ikelen in het Bouh,beVerkeer & Vervoer. Tijdens dat
sluit is er bizonder ueíníg aan- Hel tweedeopvallendeaspectbe- overlegkondengelukkiggoedeafdacht geweestvoor de ínírasttltc
treftde uitbreidingvan de Schouw- sprakengemaakt worden en werd
tuur rond de Schouwburg.
burg \r'aarbij de Omnjekadelangs o.a.beslotende fietsroutelangsde
Ondar ik tle Schouwburgdagelijks de Leidsevaanwordt geminimali- Wilhelminastraat
te verbredenen
passeerwas ik benieuu'dnaar wat seerd1o1een klinleead van ca. in asfalt te handhaven, de route
er aan de builemimle zou veran- 2.50 m breed.De plannenmakers naar de Leidsebrugaan te passen
deren; dus nam ik in juli 2005 een verwachlendat zowel voetgangers en tevenshet kruispunt Raamvest
kikje bij de Publieksdíensth,aar als fietsersin tweerichtingendeze WilhelÍninastraat,
met VRI'S en al,
het nien'- en vrbouta,plan ter in
ruimtesamenmetWilly's viskaam duideltk op papierte zetteÍ. Het
:age lag.
en 3 forse bomen (stamdoorsnede multifunctionele strookje achter de
ca.0,80m) zonderproblemen
kun- nieuwe Schouwburglangs bleef
wel eenprobleem.
Het opvallendsteaspectvan het nendelen.
plan is het grote 'klinlerciland'
waaropde Schouwburgstaat,waar- T€ smalen te bochtig
Basischolen
niet ingelicht
in nauwelijksonderscheidwordt De Fietsersbond heeft augustus Toen bleef het oorverdovend stil
geÍnaakt tussen gebruiksÍuimle vorig jaar met een negentalpunten aan gemeentezij
de. Ondanks hervoor voetgangeÍ,fietser,eurotrai- haarbedenkingen
ingediendtegen haaldelijke verzoekenom informaleÍ, bus- en taxipassagier.
De be- een dergelijke in\arlling van de tie en voortganglukte het de ontlangrtke fietsroute over westzijde buitenruimtemet als belangrijksle werpers maar niet een acceptabel
van de WilhelminasÍaat wordt bezwaaÍhet opheffenvan de geas- planop tafel te leggen.Voorstellen
plotsklapsonderbrokenmet een falteerdefietsroutesen daarvoorin om de ruimte achterlangste verbreveel te smal en gevaaÍlijk'sla- de plaatsde veelte smalenbochtig den met een uitbreidingvan de
in de Leidlomparcours'tussen Schouwbur- getek€nde
kliÍlerstroken.De enige geplandeaanlegsteiger
genfee en bushaltecq. taxihalte. anderebezwaarmakerwas een be- sevaarttot voetpadblevenonbeantdie op- woord. Bij na!'raagbleek de 'omOok de intensiefgebruiktefietsrou- wonervan hetWilsonsplein
geving' van de Stadsschouwburg
nauwelijks op de hoogte van de
consequenties
van de uitbreidingsplannen:drie nabijgelegenbasisscholen, waarvan een flink aantal
leerlingende autoluweOnnjekade
belietsen,wisten zelfs van niets!
Eenkwalijkezaak.
De verdereregie van dit Schouwburgdramais in handenvan onze
bestuurders.Wij bltven aandringen op de uitvoeringvan de gemaakteafspraken
en zullenook oplossingenblijven aandragenvoor
problemen,
de openslaande
Arie Voordouw

HaatlernÍnet Wielen - r.|,?.a'í2OO6

meetlat
B&Wlangsde fietsminnende
Haarlemmer Wielen kijlí íerug op de
afgelopen raadsperiode. Veel vrethouders hebben eígenlik beLtng bij
neer Íieísverkeer. Maar trokken ze

ook aan het fe$beleid? HíetuA
B&Itt ldngs de fetsnínnende meet-

Mini Rieídíjk (stedelike ontÁ'ikkeling, PvdÁ): Het Structuurplangaf heel positief - veel aandacht aan
(groei) fietsgebmik.Maar h depraktijk worden bij alle gote prqecten
de fiets (infra en stallingeí) nog
steedsvergetm of in een erg laat
stadium geregeld (Winlelcenfum
Scha[.:,À'ijk
023-NoordsÍook
ontwerSchalkwijk).Stedenbouwers
penalleenop 'mooi'en nietop functroneel,
Bemt Martiní (rccreatíe,D66):
Fiets€n is een van de belangrijkste
voÍnen van recreatie.MaÍini opende de Schalkwijkeómg (de fietsbng
bt Cnrquius),maarweigerthet smalle hobbelpad(HoÍnrnelpad)naar de
bnrg toe te verbeleren.'Het moetwel
recreatief blÍven'. De brug wordt
echter veeNuldig utilitair gebruik.
De nieuwefietsbruggenoverde Kinderhuissingel(op gevaarlijkeplek),
en bij de Munterlaan haddeneÍ al
alle
lang moetenliggen.Overigens:
drie brugprojectenzijn opgesbrr in
devorigewethoudersp€.iode.
Jaap Pop Oeíligheíd, PrcIA): Als
hoofd van de politie heeft hij veiligheid in zijn portefeuille:dus ook
fietsdiefstal. Haarlem meldde zich
als eenvan de eerstegemeenlenvoor
de fietsdiefstálscanvan de Fietsersbond,maar heeft het er veÍolgens bij laten liggen. De politie is
wel actief gewordenmet oppakken
van fielsendieven.Hoe slaal het met
aanpakvan heling?

om in te gnJpen tegen het vooÍnemenvan zljn ambtenarenom e€n
tegen wildhard handhavingsbeleid
parkerent€ gaanvoeren.Te weinig
tijd ltkt hij te hebbenvoor fietsinfra:
'Het gaatnu tochook goed?'en 'Er
gebeurentoch positievedingenmals
in Schalkwijlq de wagenweg, verlichting boven fietspadm?' en 'De
Schoteroogbrugis ook heel belangrijk voor fietsels'.
De Wagenweg
is wel zijn ding:Toen
hij nog fractievooÍzittervan de PvdA
was heeft hij geld vooÍ fietspaden
geregeldil de gemeentemad
en als
wethouderheeft ie beslotenook het
laatse stukje Íietspad bij het
Floraparkte maken.FietstunnelBuiteffustbÍuggenheefthÍ niet voor elkaar gekregen,verbrcding van de
l,ange Brug (met tweerichtingsfietspad)wel.

Visser ergeí zich sterk aan wild
geparkeerdefiets€nen wil wel 'los'
(fietsenwegslependus). Maar vindt
ook dat winkeliels in de Gierstraat
hun uitstallingenvan de straatmoeten halen. Ruimte voor de fiels
(nieuwbouw van fietsstallingenbÍ
het slation)valt ook onderhem.
Bamhoom (sport, CD4. weten \}'e
eigenlijknietsvan.Hij is wethouder
van sport, dus fietsen naar spoíveld/zaalis zijn pakkiean.
Ruud Grcndel (milieu, GLH):
Waarcmhebbenwe zo weinig gehoord van hem? Van een GroenLinlser verwacht je meer fietsgeluid.De afdelhg milieu hobbelt
achterde activiteitenvan Verkeer&
Vervoer aan (bijv.gratis stalling
binnenstad).De fiets is toch echt

), vxr", gr"n"", op"nbarcruimte, het antwoord op fijnstof en andere
CDA): Htl ts veranrwoordelijkvoor emissiesin de stad.Nog veel te veel
onderhoud.Eenpluspuntis dat sinds korte ritten worden onnodig per
tweejaaÍ ook fietspadenwordenaan- auto gemaakt. Samen met MilieudegepaK bijvoorbeeld langs de Fon- fensie hebben we hem daar op geteinlaan.Ook zijn er een paaÍ fiets- wezen. Maar hij zwakte het fielsbeleid erg at Hij wil fietsen wel probÍuggenopgeknapt.
(verkeer
&
verMaarten Divendal
Maar is er ook geld voor het op- moten, maar autoverkeerniet onlvoer, PvdÁ): De wethouderdie wt
knappenvan de Melkbrug?En woÍdt moedigen met bijvoorbeeld knips:
het vaakstspreken,Heeft een zware Hendrikbnrg de Casino-toegangs- 'Honing moetje bieden,maar azijn,
poíefeuille(o.a.financién).
Hij stel- rcute naarde Raaks?
dat lukl loch niet'.
de als wethoudere€n positievedaad
Jaap Moerman
Haarlemm€Íttr;e/",
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Verkiezin
gsprogramma's
De politiekepartijen hebbcnter geregenheid
van de gemeenteraadsverkiezingen
weertàIoze mooiedingen
voor de íietsersopgeschreven,
Om te bewaren!

PvdA

zuideuketoegang
vanhetcentrum keer harder mag rijden dan 30
rurmtewordengemaáklvoor het knrru of waarhet druk is.

stallenvan fielsen.
In het HaarlemsVerkeers-en VerOnnodigautoverkeer
beperken,de
Het aantalfietsklemmen
moet
worvoerplanrs aangegeveíop welke
bereikbaa eid
vergroten en
den uitgebÍeid;regelijkertijddienl wegen en
in welke gebiedende
fietsen,openbaarvervoeren lopen
tegen wildparkeren te worden fietser
leidendis bij heriÍrichring.
sllmuleren.Bt afstandenkoíer
opgetreden.
Helaas is dir beleid bij de
dan 5 km is de fiets eenzeergoed
allematiefvoor de auto. Daarom
uitvoering in de afgelopenjaren
wil dePvdA:
vaak omzeild. Op 50 kÍn,u wegen
- de fietsvoozieningen
kwamen in een aantal gevallen
verbeteren
in en naarde stad(fietspaden,
weg- Fietspadenzijn nodig om he! geen of te smallefierspaden(bijwlzers, slalling en voorÍangsre- autogebruikterug Ie dringen.Het vooÍbeeldOrionwegen Cedempte
gels);ook door het realiseren
van CDA Haarlem wil fietspadenver- Oude cracht). Dir heeft nadelige
meer fietsenreklen in het cenuum betercn van en naar de stradtoe: consequenties
voor de verkeersveien in de wijken.
een fietsbrug tussen de Waar- ligheid.Gevaarlijkepuntenzijn er
- een bagagedepotvoor winlelpuderpolder en Haarlem-Oost; een nogte veel,ook op schoolroutes,
bliek in de fietsensrallingin de ondergrondse
fietsenstalling
bij her Het HaarlemsVerkeers-en VerSmedestraat;
Houtplein.
voerplanwordt de komendevier
- een veiligervoetgangers/fi
etsersjaar op dit punt strikl uitgevoerd;er
oversteek tussen de Slachtis meer budgeten amblelijkeen
buisbuuÍenhet Reinaldapark;
bestuurlijkeinzet nodig voor het
- het stimulerenvan fietsendoor
ultvoerenvanhetfietsbeleid.
meer fielsenstallingen
en leenfiet- Het langzaam verkeeÍ moet uitEr
komt een funrel naarde Waarsengratisbt betaaldparkerenbui- gangspuntzijn in het ve.keer-en
vervoersbeleidin de stad, de fiets derpolderbij de PrinsBemardlaan
tende stad;
(voor langzaamverkeeren bus)
- een vrijliggend fietspadop de en voetgangermoetendaaromnrim
Het lang stilstaanvoor stoplich!€n
Spaamdamseweg,
het SlatenBol- baan krijgen. Hinderlijke gepar,
werk tot en met de Verspronck- keerde fietsen en op de stoep is weinig stimulerendvoor voetgepa*eerde auto'smoetenworden gangers en fielsers. EÍ worden
weg;
- achterstallig
beboet. normenopgesteldvoor maximale
onderhoud
aanscho- verwijderden deeigenaars
De
fiets
is hetmeestgebmiktever- wachttijdenvoor langzaamverlen, groen, fietspaden en sportvoersmiddelvoor afstandentot 7 keer; op belangrijkeverbindingen
veldenwordtaangepakt.
kilometer. De ontsluitingen in komt voor fietserseen maximale
Haarlemmoetendaaropaangepast wacht-duur, bijvoorbeeld door
woÍden, De gemeentestelt nu al expenmenten
met eenGroeneGolf
jaarlijkseenuitvoeringsprograinmavoor fietsers of door groen licht
Het aantal veiiige fietspadenen Fietsop. De komendejaren moet voorÍietsersvanallerichtingen.
fietsstrokenmoel worden uitge- bet benodigdegeld ook werkelijk De reserveringvan 4,5 miljoen
breid op doorgaande
wegeÍren ter in de begroting worden wijgeeuro voor fietsenstallingen
in de
ontsluitingvan de Oost-Westver- maakt.
binnenstad
moetbehouden
blijven.
binding. Bij renovatievan straten Het bestaandefietspadennetmoet Haarlemmoet zich inspannen
om
moetenfietspaden
als uitgangspunt worden verbeterd en uitgebreid_ de miljoenen subsidie van hel
wordenopgenomen.
Hierbij hebben de verkeersveilig- Rijk/ProRailbinnenre slepen
voor
om het fietsgebruilaan te moe- heid, de oversteekfaciliteiten
en stationsfietsenstall
ingen.
Deze
digen is de WD voorstander
van stallingvoorzieningen
de hoogste moeten van hoge kwalireil
zijn:
meer stallingruimten;het aantal prioriteit.
overkapt,voldoendecapaciteiten
(bewaakte)fietsenstallingen
moet Veiligheidvoor de fiets wordt ge- voldoende
bewaakte
stallingÍrimte.
worden uitgebreid.Zo moe! er boden als er wijliggende fiersrondom het Verwulft en bij de padenzijn op wegen$aar het ver-

CDA

GroenLinks

WD

Haàrlemrner
ltl,É/", maan:006

De fietsparkeenuimtebij veel fietsverkeer
gescheiden
wordenvan
openbareinstellingenen scholen het autoverkeer.
Daarbijverdienen
scoort een absoluleonvoldoende. r.rijliggendefietspaden
de voorkeur Hel fie$ve*eer moet wordenbeZie ondermeerDe Eegelantier,
de bovenfietsstroken.
Voldoendegoe- vorderd. Veilige, van de rijbaan
drecle omgevlng van veel ge- de fielsenslallingen.
gescheiden
fietspaden,
zijn daarbij
meenlelijkekanlorenen een groot Voor goededoorgaande
fielsroules vangroolbelang.Verder$il men:
aantalbasisschoien.
moet regronaalonderzochtworden - goedeen het liefst bewaaktefieÈ
Er moetenvoldoendestallingpiaat- of fietssnelwegen
hier eenpositieve senstallingen
bij openbaregebousen komen met kl€mmendie het bijdrage kurmen levercn. Voor wen,
in winlelgebieden
enz.;
keumerk Fiersparkeur
dragen;er recreatiemoetenwandel-en fi€ts- ' het stimulerenvan
fiets-privékoml eenondergrondse
fietsenstal- routesaanwezrg
ztn, ook langshel projectenvoor hel eigenpersoneel
ling onderde Botermarktmel een Spaame.
vande gemeenle;
ingang bij de G€dempleOude
- hel realiser€nvan een aantalbeCrach1;de openingstijden
van de
langrijkeontbrekendeschakelsin
bewaakEstallingenin de binnenbet fietsnetwe*:
stad worden afgestemd op 'Ruim baanvoor de
fiets': de Sp Schalkwijk- HaarlemZuid (pont
sluitingstijdenvan de omliggende kiestvoorveiligefietspaden
op alle of fietsbrugover hel Spaameter
horeca.
doorgaande
routesdie goedworden hoogtevan Oosterhoutlaan
en BelMocht de Schoteroogbrug
aange- onderhouden.
De wachnijdenbij gièlaan); Boerhaavewijk parklegd worden dan wordt de Waar- verkeerslichten
moetenkoner om uijk; OostelijkeSpaameoever
(rus,
derbrugingerichtvoor uitsluitend door rood rijden te ontmoedigen. sen Molen
de Adriaan en Ri€'Tegelijkgroenvoor
ov, voetgangers
en fielsers.
fielsers'wil- terrein); Prins Bemhardlaan
len wij bevorde.enop alle drukke Waarderpolder;
fietsbrugSchoteÍkrurspunten
voor de veiligheidvan singel tussen Kennemerslraat
en
kinderen,gehandicapten
en oude- K]1riswegen verbeteringnoordVerplaatsenbinnen Haarlemzou ren,
zuid veÍbindingenin de binnenbij voorkeur met openb:ur veryoer Gralis bewaaktefi€tsenstalling
en stad; WestelijkeRandweg Coof per fiets moeten- Bij ver- fieslenrekkenin de binnenstadzijn orniert Lyceum
Heemslede;
keerslichten
mo€topenbaar
vervoer noodzakelijk.Wild parkerenvan Schalkwijk Hoofddorp.
en fiets voorrangwordengegeven. fietsenmoet worden ontmoedigd,
Waarde ruimtehetto€laatmoethet maarniet b€keurd.

Christenunie/SGp

SP

D66

Voorverbeterin
g vatbaar

À
Munterslaan-Rd/tdÁ'et! turrel. Aan de randen is asfalt
weggevrelen,vieze modderboel. Oppass€ndat je je
fietsbandniet bescbadigtbij het zigzaggenom de hekJesheen.Hinderlijke onnodigehekjes,er kan e€n apaí
voetgangersgede€lte
gemaaklworden.
Haarlemmerryrelcl?- meÍ

2006

Wdgenwag oversÍeek bi yan Oldenbameveltlaan.
Drl r\ eenbelangnjkeorersteekvoor scholieren
naar
h€t CooÍihert Lyc€um 'prachtig' hoeveelgaten er
in dit stukjeasfaltzich verzameldhebben.

Heemstede

deelte heet Raadhuisplein).Er komen Íietsslrokenvan 1.30 meter of
l.:15 meler (dit was nog ntet heleFietsvcrlichtingsacfie
maat duideiijk). Verder koml er
De laarhjkse íi.-tsverlichringsacrie een aantal uijzigingen
op de krui\\'as een grool succes.De koningssingen. In hel algemeen gaat de
bonnenactie liep betcr dan ooit
fietserer op vooruil.
levoren. Er maaklen ongeveer 70
De $erkgroep pleit voor lielsstronicnsengebruik van. Ook de repa- ken van 1.50
m en kijkt nog kriratre-actleop zatcrdag5 november trsch naar
de $ijzigingen op de
liep uitslckend. We hebben meer kruisingcn en
naar de overste€k
dan l:0 íielscn onderzochten cen
konrend vanaf hel liers,'voetpad
grool aanlaldaarvang€repareerd_
vanafhel raadhuis.
De uerkgroepleden{Fneda, Nclke
en Rob) kregen hulp van Guy van
Zàndvoortselaan
Dam. Cuus Diel. Jan Willem van
De gemeenteheeft de plarulenvoor
Slijpe en Aad Kuling. Mer z'n
nieu\lbouw in de slalionsomgeving
allen kondcn we hel werk goed
ge\,!ijzigd. Voor \rat betrefl dc
aan. Prima promotie voor de FieÈ
verkeerssiluatieis vooral van bese.slrond.
lang dal er een verkeerspleinwordl
aangelegdop de ZandvooÍtselaan
\'àn l\{erlenlàan
ler hoogte van hel pa*eerterrein.
Ilel college van B&W heeft een
Verkeer vanaf Heemslededal naar
plan in de inspraak gebracht voor
het parkeenerreinuil, dient via dal
het smálle gedeeltein hct verleng
verkeeÉpleinle rijden. De huidige
de van de Van Merlenlaan(dit geontsluiting via hel Roemer Vis

scherplein vervalt. Voor iielsers
vervalt het huidige r$cerich
lrngsÍielspad.Fielsers $orden aan
de nooÍdzijde over her parkeenerrein geleid samen me1 het
lloe dit nieuu,e plan precies voor
de fietser gaat uin"erken is nog
nret helemaal duidelijk. VooÍalsnog lijkt het gcen verberering.peteÍ van de Velden bereidt in oveÍ,
leg mel Jaap Moerman (Haarlem)
en Rogier Tan (Bloemendaal)een
inspraakrcactie
voor.
Binnenncg
Op 2 februaí is er een burgerbij
eer (oms1over de Binnen\teg georganiseerd door de gemecnteraad.
De raad $il gmag horen rlal de
burgersvinden van het opknappen
van de Binnenweg. Hoe zou dat
moeten gebeuren?Rob van Shjpe
pleit hier namens de Fietsersbond
voor beteÍe lietsvoorzieningen.

Kuilenop de GedempteOudeGracht
De tegelÍietspad--n
op de cOG ligqen eÍ nog maar ecn jaar of zes;
maar nu al zijn de bullen en kuilen
in het pad dramalisch.

Maar de grachl gaat op de schop
voo. de Zuidtangenl. De kans dus
om het Íielscomlbrr gelijk le rÍek,
kcn mct het comlbÍ van aulomobilisten en buspassagiers.
Maar nee.
10

de gemeenteheefl iets mooiers
bedacht: klinkers. Voor op de
fielspadendan. De busbaankrijgr
wel functioneel
slrakbelon-

BlÍft hct mooi?
En het is sterk de vraag of bij loepassing klinkers het fierspad de
beoogdc schoonleid behouden
Klinkers zijn nog
blijft. Ga eens kijken op de Breeoncomfortabeler
straat in Beverwijk. Prachtigegele
voor fietsers dan
steentjes,maaÍ wal een drama om
legels. Tegels en
te zien hoe het er drie jaar na aan
klinkeÉ verzakken
leg bijligl. Ool de klinter fierspa,
snel, mel veel
den langs de Leidsevaaí zijn niel
hobbels tot gemeer vlak. Rood asfali (op fietsvolg.
pad) in combinatie met rode klin,
Alleen asÍàlt blijfl
keÍs (op voetpad en parkeenakgoed liggen. De
ken) kan ook heel mooi zijn, zie
trillingen van hobbtvoorbeeld de Oveíoom in Ambelende
tegels sterdam. Een andere mogelijkheid
kunnen zelÍ! RSI
rs het lo€passenvan de zgn. 'Groklachten veÍoorza- ningse klinler'. cen klinkcrsoorr
ken. Mensen met
die \,!el gocd vlak blijfi liggen.
reuma, hemia of proslaalklachten Maar die is wel drie keer duurder
hebben nog veel meer last van
danasfat...
sruilercndetegelsof klinlers.
|l1!'$.fielsersbond.nl'mcldpunt

Haarlemmer
lt'i.L,

nraan100ó

Bloemendaal
O\'àtondcZandvoortcn4
€
Op 22 december2005 hebbende
\\'ethouders
BÍuin Sloten Gootede
ovatondeZandvooÍeÍ\Àeg Ooslerduinwegfeestelijkgeopend.W!
hebbcndaaÍbij ge\raagdof ook de
fietsvoorzieningen
op tijd klaar
zoudenzrln. Het antwoordop deze
\Taeg ziet u op ondeÍslaandefoto:
' Fietsers
al:slappen'.

Julianalaan
Een sterk staaltjevan de nieuwe
burgemeester
De Celder is toch
maar,dat hel hem is geluklom het
vaslgelopen
overlegtussende \'erkeerswelhouder
Goole en het bestuurvan de stichlingBehoudLindebomen
Julianalaan
vlot te trekken.
ln het compromisvoorstelvoor de
herindelingvan de laankomende
parkeervaklenaan de huiszijdevan
hetnoordelijkfietspadte liggen.Dar
zou de enige manierzijn om de
gezondebomente behouden.Goedvoorde
bomen, maar voor de
fietsers? WoÍdt vervolgd.

Jaaraerslag 2005
Bloemendaal
JaarlijkspubliceeÍde
onderafdeling BIoemendaal een jaarverslag. Wilt D dir onr
vangen,laal hel ons
welen. De ledenvan
wie we hete-mail-adres
weten,hebDe Íietsvoorzieningen\r'aren nog
ben hel inmiddelsonwangen.In het
jaarverslagstaande volgendedoelniet klaar en dit heell in de plaal
selijke pers veel publiciteil opgele- stellingen
vooÍ2006:
- Wervenvan éénnieuwactieflid,
Begin Januan zijn de fietspaden zo mogelijk uit de dorpskemBloeafgemaskl, maaÍ nog zonder bemendaal.
lijning. Dil leidt somstol gevaarlijke - Contaclonderhoudenmet de versitualies omdat u,eggebruikersdie
keersambtenaar
en -wethoudervan
de nieu*,e situalieniet kennenmaaÍ
Bloemendaal
- In hel projectBereikbaarheid
*at doen, blvoorbeeld vanaf de
Kust
linksaf gaan legen Bloemendaal
Boekenroode*,eg
Zandvooí het optide richting van in. De belijning
maal regelenvan het fietsparkeren
brengl hopelijk verbeleringvoor de
(opdmchtaan de gemeenteBloeverkeersveiligheid.
mendaalvanuit de provincieNoordHolland)
- Uiwoeringsplannen
Ecn nicu*c burgcmecster
VCP van
Met de komsl van de nieuwe buÍBloemendaal
begeleiden.
gemeesterWim de GeldeÍ worden - VollooienFietsroutenetwerk
voor
de politieke vcÍhoudingenin onze de provincieNoord-Holland,
samen
gemeenteeven flink'opgeschud'.
met de afdelingenHaarlem,HeemDeze (graag fielsende)burgervader
ont.|,!iLkehallerlei lniliatieven om
hel versloorde contacl tussen 8een besoners le vcrmeentebestuur
beteren.Hulde daarvoorl
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GcsprckwethouderGoote
Aan de tweededoelstellingvoor
200óis al inwlling gegeven.
Begin
januariheeftRogierTan gesproken
met wethouder
Goole.Hel waseen

plezierig gesprek$'aarin is gespÍoken over de fietsvoorzieningen in
Bloemendaal.
De welhouderheeftaangegeven
dal
de ideeenvan de Fietsersbonderg
op prijs worden gestelden Belke
prqeclen in 2006 zullen worden
uitgevoerd.
Onder*,erpenvan gesprekuar-.n de
herinrichting
vande:
- Kop van de Zeewegen 2' deel
Boulevard
Bamaaí.
- Banenweg(Vogelenzing)
- Mollaan
- KoÍe Kleverlaan
KÍuising ZandvooÍerw€g-Zonnebloemlàan
Bij de vemieu\"'ing
vande rioleíng
plaatse
ter
zal worden bek€kenof
aan de zuidzijde van de Zandvoorterweg het tweerichthgenfietspad
vanafde Tedhg van Berlioutlarn
kan worden doorgefokken tot de
*.inkelsin Heemstede.
NieuweíietsbrugHoutvNartkade
Er komteenfietsbnrgoverde Hout
vaaÍkade ter hoogte van de Waal
Maleftdaanvoor scholierenvanuit
Aerdenhout die
niur
het
Coomlertlyceum
willen.
Ook zal het door de brug moge|jk
wordenom eenverbindingte legg€n
met het nog aan te leggenfielspad
aande ooslzijdevan de Houtvaaíkadeop hel grondgebi€d
van HaarlemenHeemstede.
De aansluitingvanaf die nieuwe
wijk naar de nieuwe brug staatnu
niet op de schetsvan Heemstede.
WethouderGoote zal dit bespreken
m€rzijn He€msleedse
collega.
Graaguu reactiesnaat
bloemendaal@fi
etsersbond.nl
Wanthet kan creatiever,
veiligeren
fierslTiendelijker!
Namens de onderaícleIins
Bloemendaal,Klaa: van Gíffenen
RogietTan,tet.5271651
k/aasvang ife n(Nwanadoo.nI of
I@fietseryboncl.nI
bloemendaa

Haarlemse
Ín€ldpunlenvoor klacht.n
overwegen,Íiotspadon,veÍkeeÍslich.
ten etc.i
- Noorditel.51í5050
- centrum+zuidwest:
tel.5114400
- Oost:te1.5115060
- Schalkwijk:
tel.5'1
15080
Hèemstedo:
hr.Kwint,
(vóór9 uur.soch_
tet.5485868
lends)
Bloem6ndeal:
hr.D_Evenhuis
te|.5225683
lJmuiden-O,
Vels€n,Driehuis:
Pietvan Oosierom,tet.O255-567624
Sántpoort/Velseóro€k:
Niekde croot,tel.0255-567673
Velsen-N,Zeeduinwik,Duinhof:
JanScheffers,
1et.0255-567674
meldpuntprovincieNoord-Holland:
tel.023-5143232
(vooÍallesoorten
klachlenaanproÍncialewegen

LasHragertjes

Spraakop de straat

' Hebje
nogvakantieplannen?
Onderstaande Íietsenwinkels in '
Ja, de fiets.
Haarlem geven 10% korting aan '
Wat de fiêts?
Fietsersbondleden.
Gewoonlijk al- ' Een
tijdjelekkerwêg,op de
leen op onderdelenen reparaties, flets
somsook voornieuwefietsen.
'
- de Rijwieltrust in deZijlsrraat64 ' Overde wereld?
Ja, zeker,Íhaarnietzo ver
- Pclikaanaanhet Soendaplein
35
hoor,
- Het Fietshuisaan de Gedempte '
En dan ga je op dit karretje?
OudeCrachtl48zw
' Nee,ik heber
een hêlemaal
- De WolkenÍiets€rKoningstmat
naafmijnejgenwensenlaten
36 (ookvoordehuuÍvanbakfiersen) maken.
'O, laat'ns
-'t Mannetje,Hoogstraat
3
zien...
- Schousfietsen,Zomervaaí156
'KÍk hier,dê
basisis een
- Jansencronjé,Cronjéstraar
Cannondale,
160
een randonneuÍ.
' Zo, wateen grool
- Jan Schoorl,Giers0aat76
ding
'Hm, eíra large.
- RijwielhandelKeur, Pijlslaan
FietscoóÍdinaloÍ gem. Haaílem:Otto
'En mooiook, grijs...
25-27
dat
van den Berg,tel. 5114945
Wel lidmaatschapskaart
meedemen. ' ChromoÍrame!
' Wat zit daarnouvoor
crankstel
op?
' Cannondaie
lriple.
'Ah!
Gemeente Haarlemmerliede& ANWB! Vanachterhet bureau in
Spaamwoude
wilde eenstuk liets- Den Haag antwoorddemen dat de
' En kijkde stuurbochtt
Syntace
pad langshet ZijkanaalC ophef- 30-km richdijnen goed waren toeRacêbêrlile,cassetleSram9.0
fen. Dit i.v.m.het 'DuurzaamVei- gepast.De situatieter plekkekenen Shifters:Ultegra
9 sp.
'Zol
lig' inrichrenvan dit weggedeelte. den ze niet. Zijkanaal C is een
' De vêlgenMavic
Ook de gemeente
Velsendenlt de doorgaandeweg met veel !mch!
met DT Comp
Van Dalenlaanin Santpoortveili verkeer,
blackspaken.
' En diezadelpartu?
ger te makendoor fietserste men- In decemberstond het voorslel op
' De zadelpenis
gen met auto's. De fietsstroken de agenda van de gemeentemad.
evenalsde
wordenopgeheventen faveurevan We hebbende raadsleden
stuurpen
van
Ritchey
en hetzagebeld:
del
extra parkeervakken.
Terry
butterfly.
jullie
waaromhebben
de Fietsers' Achja?
Is het veiligerals de fietserwordt bond niet betroklen bij de plan' Danhiernog
gebruitrtals snelheidsremmer
van nen?Drempelsneerleggen
een ChrisKing
en een
-11l8 threaden
balhoofdset
de auromobilist?!
Het is een mis- 3okm-zone
instellenis prima,maaÍ
bandenvan Schwalbe,uh,Schverstand dat in 3okm-gebied€n laat het fietspadhet fielspad.D€
walbeXR
geen fietspadenzouden mogen dag ema kwam de mededelingdat
zin. De gemeente
Haarlemmerlie- het voorslelvan de agendawasge'En de bar-ends:
CanecreekeÈ
de had adviesingewonnenbij de haald.
go metSan Marcohandvatlealher.
'Nou, zieter goed
ujt,maaruh,
latênwe maarnaarbinnengaan,
Onzejaarvergadering
wántwe moetênvan de minisler
is geplandop woensdagl5 maaí.
op stÍaàtNederlànds
Voor de pauzehel huishoudelijkgedeelte:verantwoording
spreken!
afdelings. ???
bestuur.ln de rond\Íaag kan iedereenopmerkingenen klachtenkwijt.
De notulenzijn terplekle aanwezig,
maarstaanook op de website.
Na de pauzeveíelt BasVijn ietsoveÍ zijn weÍk bij de Fielsersbond.
Bas
rs provinciaalmedewerker
voor Noord-Holland
en belastmet het bevor_
derenvandoorgaande
fietsroutes,
20 uur Mondiaal Centrum
Ltnse Herenvest122

Rarefratsenin Spaarndamen Santpoort

Jaarvergadering
í5 maart

ll

HaarlerÍuner
l,/i./ca- maan2006

