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Verslag van de coördinatiegroep fietsersbond regio Haarlem 2020 

Inleiding 

2020 is ook voor onze fiets-regio een jaar om “niet te vergeten”.  

We zijn als C-groep dit jaar gestart met het organiseren in januari met een druk bezochte 

jaarvergadering in het vernieuwde Rosenstock-Huessyhuis. Wellicht symbolisch, want dit voormalig 

Sint Jacobs Godshuis is ook een startpunt om goed voorbereid te starten aan een lange tocht, in dit 

geval te fietsen of wandelen naar Santiago.  

We zijn geëindigd met het uitdelen van heerlijke fles primitivo wijn als dank aan al onze vrijwilligers 

thuis: de redactiecommissie, verspreiders van de Haarlemmerwielen en de lokale afdelingen.  

Tussen deze twee gebeurtenissen in hebben we via allerlei zoom/teams-bijeenkomsten geprobeerd 

om met elkaar verbonden te blijven en de nodige acties te coördineren en uit te voeren.  

Ledenvergadering winter 2020 

Op 26 januari heeft de algemene 

ledenvergadering plaatsgevonden. Hiervan is 

door de C-groep een conceptverslag gemaakt. 

Naast een gezellige bijeenkomst hebben we 

ook nav een inleiding gesproken over het 

initiatief voor snelle routes en innovatieve 

ontwikkelingen voor de fiets richting Schiphol. 

Uiteraard heeft René de fiets-rede 2020 

uitgesproken en vervolgens hebben we een 

toost uitgebracht op de fiets(er) in 2020. 
 

Ledenwerfactie voorjaar 2020 

De leden hebben in de jaarvergadering de C-

groep onder meer opgeroepen om initiatieven 

te ontplooien om onze ledenaantallen te 

stutten en nieuwe/jonge aanwas te 

genereren. In combinatie met de lockdown in 

het voorjaar is het idee geboren om een 

ledenwerfactie te houden. De basis hiervan 

werd een “redactioneel artikel” over de 

voordelen van de fiets én het nut van de 

fietsersbond voor veilige fietsinfrastructuur. 

De (gratis) artikelen zijn – in verschillende 

vormen - geplaatst in huis-aan-huisbladen in   

Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Velsen 

(Hillegom is helaas niet meegenomen) samen 

met een advertentie (coupon) in de krant 

waarmee nieuwe leden ook een korting 

ontvangen bij aanschaf van een product bij 

één van onze sponsoren. De sponsoren zijn de 

fietsenzaken waar leden van de fietsersbond 

een (extra) korting ontvangen. In totaal vijf 

nieuwe leden hebben gebruik gemaakt van 

deze kortingsbon.  

 

Vraag die de C-groep heeft naar de lokale 

afdelingen: in hoeverre hebben jullie van het 

aanbod gebruik gemaakt en potentiële nieuwe 

leden geworven met deze aanbieding? 
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Jaarvergadering (landelijke) fietsersbond 1 februari (live) en 12 september (teams) 

Bij de jaarvergadering van de fietsersbond (landelijk) waren diverse leden van onze afdeling 

aanwezig. Namens ons waren Jaap, Rob en René stemgerechtigd (wij hebben als afdeling regio 

Haarlem drie stemmen). Voor het verslag hiervan: zie op de site van de Fietsersbond. 

Actieve ledenbijeenkomst 

Op 20 september heeft de C-groep een alternatieve “actieve ledenbijeenkomst” georganiseerd. 

Omdat we wilden weten wat onze leden verantwoord en prettig vonden, hebben we voorafgaand 

eerst een enquête gehouden. De uitslag hiervan in combinatie met de actuele ontwikkeling van het 

aantal besmettingen met COVID bracht ons er toe om niet te gaan fietsen, maar wel buiten te gaan 

lunchen. We boften met het weer – het was de laatste mooie zomerdag – en de mooie locatie leidde 

tot een genoeglijk samenzijn van een 25-tal leden aan de Veerplas.   

Kennismaking met nieuwe directeur Esther van Garderen 

Op 1 oktober 2020 is onze nieuwe directeur, Esther van Garderen, gestart. Omdat er alleen digitale 

ontmoetingen mogelijk waren, is de voorstelronde ook via Zoom aangeboden. Wij hebben hier 

gebruik van gemaakt en hebben op 21 december Esther gesproken. Als introductie hebben we drie 

filmpjes opgestuurd: de uitzending van het jeugdjournaal over de oversteek N208 Heemstede voor 

scholieren (beelden situatie en interview René Rood), de succesvolle strijd van de Fietsersbond 

Haarlem over Houtplein (René Rood) en de nog gaande “Velser affaires” over de sluis, pont en 

pontplein (Kees Joustra). 

Als introductie voor Esther hebben we een powerpoint getoond over het wel en wee van onze 

afdeling. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Esther. We zijn positief gestemd over de koers en 

inzet van onze nieuwe directeur en verwachten hiervan een positieve impuls om toe te werken naar 

het 50 jarig bestaan in 2025….. 

Ontwikkeling leden regio Haarlem 2020 

De ledenaantallen van onze regio zijn al jaren 

behoorlijk stabiel. We hebben ongeveer 1250 

leden, waarbij absoluut en relatief de meeste 

in Haarlem wonen. Eigenlijk kun je stellen: in 

centrumgebied waarbij de auto minder ruimte 

heeft scoort ons ledental het best. In 

“buitengebieden” scoort ons ledenaantal 

minder. 
 

 

  

Ledenaantallen

Afdeling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bloemendal/Zandvoort 159 160 156 159 153 157 155

Velsen 136 149 149 148 139 139 151

Haarlem 804 830 805 814 800 760 752

Heemstede 150 153 146 152 151 150 150

Hillegom 40 35 40 37 40 40

Totaal regio Haarlem 1249 1332 1291 1313 1280 1246 1248
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De C-groep en lokale afdelingen in 2021 

De C-groep nodigt alle lokale afdelingen uit om na te denken over 2022. Reden hiervan is dat er dan 

weer lokale verkiezingen zijn. Ook verwachten we dat de pandemie tot substantieel meer 

fietsgebruik leidt ook na deze rare periode.  

Fietsfiles wordt “het woord van 2021?”.  

Onveilige situaties liggen door te krappe of onvoldoende fietsvoorzieningen op de loer.  

We weten nog niet wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten, maar we rekenen op de zomer van 

2021 (juni of september).  

We nodigen jullie hierbij als lokale afdelingen uit om een actie 2022 voor te bereiden zoals 

bijvoorbeeld: 

- “cold case kalender”:  

in een 12 tal beelden situaties die al heel lang slepen en waar de nieuwe gemeenteraden nu 

eindelijk knopen over moeten doorhakken resp. zich hard voor moeten maken. Voorbeelden 

zijn: 10 minuten pontverbinding Velsen, regie op regionale doorfietsroute Noord-Zuid en de 

verschillende schakels langs N208 Haarlem, fietsverbinding noord-zuid station Haarlem, …. 

- “handreiking voor de fiets 2022-2026”;  

naar voorbeeld van de lokale afdeling Velsen concrete actiepunten die benut kunnen worden 

voor de lokale verkiezingsprogramma’s  

- “Van 50 naar 30 km/uur in de bebouwde kom”;  

concreet invulling geven aan de aangenomen motie in oktober 2020 in de Tweede Kamer. 

Onder andere “grijze wegen” waar geen of slechte fietsvoorzieningen zijn naar 30 km/uur te 

krijgen. 

De coördinatiegroep regio Haarlem, 

Januari 2021 

Kees Joustra, Gert Klijn, René Rood, Ad Stavenuiter 

 

 


