
Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Velsen 
 

1. Lobby en initiatieven van de lokale fietsersbond voor periode 2018-2022 
De afgelopen periode hebben wij drie algemene acties gevoerd richting de politiek: 

 2016: pamflet voor 2500 (goede) fietsenstallingen 
 2017: handreiking voor verkiezingsprogramma’s 

2018-2022 
 2018: actie voor regionale doorfiets-/snelfietsroutes 

 
In de handreiking hebben wij 10 speerpunten verwoord (zie ook Kiezen voor de fiets 
Velsen 2018-2022) 
1) Er is een helder uitvoeringsprogramma mèt geld.  
2) De CROW-normen voor fietsvoorzieningen zijn minimum voor Velsen.  
3) Bij OV-haltes, bij publieke voorzieningen, scholen en winkelconcentraties behoren 

altijd goede en voldoende fietsvoorzieningen.  
4) Een (gemeentelijk of regionaal) loket voor fietsparkeren wordt ingesteld.  
5) Werken aan goede regionale verbindingen met de IJmond, Haarlem en 

Schiphol/Amsterdam  
6) Ontvlecht fietsroutes van hoofdstromen van het autoverkeer  
7) Recreatie en toerisme op de fiets bevorderen  
8) Handhaven van verkeersregels voor veilig fietsen  
9) Jaarlijks een fiets-schouw per kern  
10) Benut onze kennis en blik vanuit de fietser bij het ontwikkelen van beleid en 

maatregelen  
 
De handreiking die de Fietsersbond Velsen via de griffie heeft verspreid, heeft zeker zijn 
werk gedaan. Deze 10-fietspunten zijn door sommige partijen bijna letterlijk 
overgenomen in het verkiezingsprogramma. Tevens waren op de jaarvergadering van de 
regio Haarlem vier Velsense partijen aanwezig. 
 
Opvallend is dat de door(snel) fietsroutes nauwelijks genoemd worden in de 
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programma’s. De gemeente wilde in de IJmond-commissie al een route vaststellen. Nu is 
in de laatste gemeenteraadvergadering een amendement aangenomen waarin de 
regionale route opnieuw ter discussie staat en waarin de fietsersbond plaats zal gaan 
nemen aan een dialoogtafel. Ondertussen zoeken ook de verschillende lokale afdelingen 
van de Fietsersbond elkaar op om ook een gezamenlijk grensoverschrijdend standpunt 
klaar te hebben.  
 
De volgende zaken worden genoemd in de verkiezingsprogramma’s: 
• Succes IJmond bereikbaar : D66, Velsen Lokaal 
• Andere mobiliteitsconcepten : PvdA, Velsen Lokaal, CDA, ChristenUnie 
• Slimme techniek toepassen : D66, CDA, Velsen Lokaal 
• Fietspad Zandvoort-IJmuiderslag : VVD, LGV 
• Initiatieven buurtbewoners : VVD, Velsen Lokaal 
• Bootverbinding Velsen-Amsterdam : Velsen Lokaal, LGV 
• Velsen Fietsstad van het jaar : Velsen Lokaal 
• Uitbreiding 30 km gebied : Velsen Lokaal, Christen Unie 
• Fietsen is gezond : D66 
• Elektrisch fietsen-Speed pedelecs : VVD, CDA, ChristenUnie 
• Fijnstof : ChristenUnie 
• Pontverbinding : Velsen Lokaal 
• Fietsbeleidsplan 2010 updaten : Velsen Lokaal, LGV, Christen Unie 
• Fietsparkeren : LGV, Groen Links, SP, Christen Unie 
• Langeafstandsfietspad (LF1)  : Groen Links 
• Fietspad langs N208 (randweg Haarlem) : Groen Links 
• Velsertraverse : Groen Links 
• Bewegwijzering  : Groen Links, ChristenUnie 
• Fietspaden havengebied en richting sluis : SP 
• CROW normen : ChristenUnie 
• Regionale fietsverbindingen : ChristenUnie 
• Ongevallen registratie : ChristenUnie 
• Paaltjes fietspaden : ChristenUnie 
• Verkeersles, verkeersveiligheidslabel : ChristenUnie 

 

2. Quotes van fiets-gerelateerde punten in de lokale verkiezingsprogramma’s. 
Bij de verkiezingen op 21 maart 2018 doen 10 partijen mee. In bijgaand overzicht staan de 
(naar onze mening) belangrijkste beloften van de partijen in relatie tot het fietsbeleid. Wij 
hebben hierbij quotes gebruikt uit de programma’s zelf. Voor het gehele programma, 
verwijzen wij graag naar de websites van de politieke partijen. Uiteraard gaat het om het 
verzilveren van wat men beloofd: in het coalitieprogramma en vervolgens bij het 
stemgedrag in de Raad bij fiets-vriendelijke voorstellen. Wij houden dit in de gaten als lokale 
fietsersbond! 

VVD 
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en -wegen 
worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor 
alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij hoort naast goede ook voldoende 
stallingruimte. Verder is de VVD Velsen voorstander van een fietsverbinding tussen 
IJmuiderslag en Bloemendaal/Zandvoort. In regionaal verband zal de gemeente zich 



inspannen om waar nodig ruimte te scheppen voor de snelle elektrische fietsen, de 
zogenaamde ‘speed pedelecs. 
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners en politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt 
beter kan. 

PvdA 
 Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn speerpunten. Zelfs autofabrikanten denken 

inmiddels na over andere mobiliteitsconcepten. Jongeren hechten eerder aan 
autogebruik dan aan autobezit. Dit betekent dat we bijvoorbeeld anders met parkeren 
om moeten gaan. Rigide parkeernormen mogen sociale woningbouw niet onnodig 
belemmeren. Waar nodig voeren we regulerende maatregelen in, zoals blauwe zones. 
PvdA Velsen bouwt voor mensen; niet voor auto’s. 

Velsen Lokaal 
Wij willen dat Velsenaren hun woning en werk sneller, veiliger en duurzamer kunnen 
bereiken. Met name IJmuiden is kwetsbaar qua bereikbaarheid. Er is de afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de wegen, fietspaden en in de HOV-busbaan. De 
busbaan ligt er nu, maar is in onze ogen nog steeds niet de oplossing voor onze 
bereikbaarheidsproblemen. Daarvoor nemen gewoon te weinig mensen de bus en is de 
reistijd naar Haarlem nog altijd bijna even lang. Velsen Lokaal wil een combinatie van 
investeringen in infrastructuur en slimme vervoershulpmiddelen. Daarbij willen wij de 
echte deskundigen, de Velsenaren, inschakelen. In de wijken zit deskundigheid op allerlei 
gebied. Combineer die deskundigheid met professionals op Plein 45 en van buiten; dat is 
in onze ogen een voedingsbodem voor slimme en verrassende oplossingen.  

 
De Kennemerlijn kan getransformeerd worden naar een lightrailverbinding met een 
frequentere dienstregeling. En wij willen een snellere railverbinding met Schiphol. Nu de 
HOV-busbaan er ligt, moet deze bestemd blijven voor OV. Inwoners en forenzen hebben 
ook behoefte aan een frequentere oeververbinding voor fietsers over het 
Noordzeekanaal.  
 
Een betere doorstroming zorgt voor minder oponthoud, en minder NO2 en fijnstof. 
Daarvoor zijn een aantal maatregelen mogelijk: herinrichting van de kruising Pontplein 
bijvoorbeeld met een fly-over. Velsen Lokaal wil dat het Fietsbeleidsplan uit 2010 
geactualiseerd wordt en wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma. Dat in nauw 
overleg met bewoners en de Fietsersbond. 
Nu willen we ook echt fietsstad van het jaar worden, met ook voldoende aandacht voor 
de snellere elektrische fietsen. Gebruikers van het fietspad langs de HOV busbaan klagen 
over het uitgaan van de verlichting na 19h00 ’s avonds. Velsen Lokaal vindt dat er slimme 
verlichting mogelijk moet zijn om de sociale veiligheid te bevorderen zonder dat het de 
omgeving verstoort. In overleg met de omgevingen en de Fietsersbond willen we tot een 
goede oplossing komen. 

D66 
In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond is goede en veilige mobiliteit en 
goede bereikbaarheid van essentieel belang. De uitdaging is dan ook om juist de 
bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten. Juist de gemeente kan 



optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten 
sluiten. Er zijn als het om mobiliteit gaat een viertal hoofdzaken die, wat D66Velsen 
betreft, de aandacht verdienen: 
 De fiets 
• Openbaar vervoer 
• De auto 
• Toegankelijke inrichting  
 
D66Velsen ziet het liefst dat men vaker de fiets pakt. Door vaker met de fiets te gaan en 
dus de auto te laten staan, kunnen inwoners zelf een bijdrage leveren aan een rustigere, 
schonere en veiligere leefomgeving. Daarnaast is fietsen ook nog eens erg gezond, 
waardoor het in veel gevallen op meerdere vlakken een uitstekend alternatief is voor een 
ritje met de auto. Daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat er een goed netwerk ligt 
van veilige en goed onderhouden fietspaden. Deze dienen logisch op elkaar aan te sluiten. 
Zaken die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn bijvoorbeeld veilige oversteekplaatsen, 
goede verlichting ’s nachts en duidelijke bewegwijzering. D66Velsen wil ook kijken hoe wij 
met slimme technieken stoplichten kunnen verbeteren om fietsers van dienst te zijn. Van 
initiatieven om het fietsen te stimuleren, zoals ‘IJmond Bereikbaar’, zijn wij ook van harte 
voorstander. D66Velsen streeft ernaar om van de IJmond de meest fietsvriendelijke regio 
van het land te maken!  

LGV 
• wil een goed fietsbeleid 
• Fietsverbinding langs de kust tussen IJmuiden en Bloemendaal. 
• Groene fietsroutes door de IJmond in combinatie met Haarlem actualiseren. 
• In blijven zetten op fietsparkeerplaatsen nabij openbaar vervoer. 
• Herstel van de verbinding over water tussen Velsen en Amsterdam 
• Ontbrekend fietspad aan te leggen langs de binnenduinrandweg in Velsen-Noord 

(N197) 

CDA 
Van oudsher richten bedrijven zich op plekken die goed bereikbaar zijn. Ontwikkelingen 
als elektrisch fietsen, reguliere arbeid van mensen met een beperking en flexibele 
werktijden brengen weer andere bereikbaarheidseisen met zich mee. Denk aan 
snelfietspaden. Er is de afgelopen jaren al veel gedaan aan mobiliteit in Velsen. Deze lijn 
willen we graag doorzetten. CDA Velsen gaat zich de komende jaren inzetten voor slimme 
mobiliteit. In de nabije toekomst moet het mogelijk worden om vijf minuten voor vertrek 
te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie 
van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en 
duurzaam.  

GroenLinks 
Velsen heeft met Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid drie NS-stations en met R-
netlijnen 385 en 382 snelle busverbindingen met Haarlem en Amsterdam. Bovendien 
lopen de landelijke fietsroute LF1 (Noordzeeroute) en de landelijke wandelroute LAW 5-3 
(Duin- en Polderpad) door Velsen.  
In overleg met de provincie moet bekeken worden of de snelle ferry naar Amsterdam 
weer kan gaan varen. Ook willen wij met de andere IJmondgemeenten bij de NS pleiten 
voor frequentere Sprinters of lightrail én voor de terugkeer van de intercity Den Haag-
Alkmaar. Voor Velsen zou deze dan moeten stoppen in Driehuis. Daarnaast willen wij bij 
de stations en HOV-haltes meer fietsenstallingen en OV-fietsen.  Door deze maatregelen 



willen wij mensen stimuleren minder voor de auto te kiezen. Voor Velsen wil GroenLinks 
flexibele parkeernormen en een netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's en 
fietsen. Alle gemeentelijke voertuigen zoals vuilniswagens moeten overgaan op elektrisch 
rijden. 

Wandel- en fietspaden willen wij beter op elkaar aansluiten. Oost-west gaat het vooral 
om de routes tussen de duinen en Spaarnwoude, in samenhang met de ecologische 
verbindingszones (zie punt 4). In noord-zuidrichting wil GroenLinks spoedig de 
ontbrekende schakel van de snelle fietsverbinding Velsen-Haarlem langs de N208 
aanleggen, conform de Structuurvisie 2025. In Velsen-Noord moet de Velsertraverse 
beter oversteekbaar worden. Voor fietsers en voetgangers die uit de Heerenduinen in 
IJmuiden aankomen en hun reis willen voortzetten richting het noorden willen wij een 
betere bewegwijzering.  

SP 
Goede fietsvoorzieningen zijn belangrijk. Fietsen is goed voor het milieu, het vermindert 
de files en is ook nog eens goed voor de gezondheid. We stimuleren fietsen dan ook 
zoveel mogelijk. 
Bij opstap punten in het openbaar vervoer (bushaltes en treinstations) zorgen we voor 
voldoende fietsenstallingen. De fietsroute van IJmuiden aan Zee naar de sluizen wordt 
verbeterd. De Halkade is niet veilig door het vele(vracht)verkeer, onoverzichtelijke 
situaties en het ontbreken van fietspaden.  
Ook op de Kanaaldijk/Sluisplein tussen De Wetstraat en de Zuidersluis ontbreekt een 
fietspad.  

ChristenUnie 
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in 
ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van 
het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en 
auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. We kiezen voor 
verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting 
van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende 
vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en 
binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de 
verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor 
infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.  

 
De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Velsen. In de gemeente wordt een 
lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) 
fietsverkeer. 
Dit is een actualisering en een concretisering van het Fietsbeleidsplan van 2010 tot een 
helder uitvoeringsprogramma. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, 
parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen. Uit oogpunt van (sociale) veiligheid dienen 
fietspaden goed verlicht te zijn.  
Voor het optimaal ontwerpen van veilige fietsvoorzieningen worden de CROW normen 
gehanteerd als minimum. Bij OV -haltes, bij publieke voorzieningen, scholen en 
winkelconcentraties behoren altijd goede en veilige fietsvoorzieningen. Velsen werkt aan 
goede regionale fietsverbindingen met IJmond, Haarlem en Schiphol/Amsterdam. 
Bevorderen van recreatie en toerisme op de fiets door goede bewegwijzering en 
ontwikkelen van voorzieningen voor de fiets samen met horeca en toeristische attracties. 
OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten. Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, 



stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd. Er wordt zo mogelijk aangesloten bij 
digitale platforms die privaat-en publiek vervoer verbinden. 

 
Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare 
ruimte/parkeergelegenheid/wegen en fietspaden te bevorderen. Bij de aanleg en het 
onderhoud van transferia moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale aansluiting 
op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik. Paaltjes op 
fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, 
worden deze paaltjes verwijderd. Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk 
gescheiden. Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum. De 
gemeente Velsen geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen.  De gemeente Velsen werkt actief mee 
aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De 
gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel. 

Forza 
Een aantal kernwaarden zijn voor een dergelijke visie onontbeerlijk. Automobilisten 
moeten zo min mogelijk kilometers rijden met zo min mogelijk opstoppingen om op hun 
bestemming te komen. Dit is gunstig voor zowel het milieu als de automobilist. Daarnaast 
moeten alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer. 
Fietsers en voetgangers moeten snel en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Forza! 
vindt ook dat de infrastructuur op orde moet zijn voordat er in een bepaald gebied 
woningen gebouwd worden. 

 
Silvia Slaman 
Kees Joustra 
Fietsersbond Afdeling Velsen 
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