
 
Verkiezingsprogramma Heemsteeds Burger Belang op fietsgebied 

• Vrij-liggende fietspaden en goed openbaarvervoernetwerk 
• Wil autoroutes die zo veel mogelijk om Heemstede heen gaan.  
• Verkeer om Heemstede leiden, waardoor de drukte op de Camplaan, Lanckhorstlaan, Dreef, Herenweg, 

Zandvoortselaan en andere straten vooral in de spitsuren tot een maximum toeneemt. HBB vindt dit ongewenst 
voor de bewoners, kwetsbare weggebruikers, zoals schoolgaande kinderen, fietsers, andere lokale gebruikers én 
de luchtkwaliteit in Heemstede.  

• Eventuele aanleg van de ‘Duinpolderweg’ of varianten hiervan zullen alleen steun van HBB krijgen indien de 
autoverkeersdrukte in Heemstede daardoor aantoonbaar afneemt. Hetzelfde geldt voor de ‘Kennemertunnel’.  

• Vrij-liggende fietspaden vanwege verkeersveiligheid.  
• Meer veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers.  
• In alle woonwijken dient een maximum snelheid van 30 km per uur te worden ingevoerd.  
• Verbeteren van de veiligheid van het verkeer op de Binnenweg, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers 

zoals voetgangers en fietsers 
• Wil daarom dekkend openbaarvervoernetwerk.  
• Onderhoudsniveau straten en trottoirs moet omhoog 

 

Verkiezingsprogramma PvdA op fietsgebied 

• Aanvullende maatregelen voor veilige schoolzones, met een maximum snelheid voor auto’s van 30km/u. Er zijn 
parkeer- en stopverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en voldoende 
fietsenstallingen.  

• Ontsluiting van de wijk voor fietsers en voetgangers. 
• Veilige fiets- en wandelroutes voor schoolkinderen en mensen die afhankelijk zijn van een rollator, rolstoel of 

scootmobiel. De verkeersveiligheid op de Binnenweg moet actief worden gehandhaafd.  
• Maatregelen om de vervuiling door het verkeer terug te dringen en het gebruik van de fiets te stimuleren voor 

het verkeer binnen en rondom Heemstede. 
• Bewoners stimuleren om vaker de fiets te nemen in plaats van de auto door goede fietspaden, aantrekkelijke 

regionale fietsroutes, veilige fietsroutes van en naar basisscholen en andere onderwijsvoorzieningen en 
voldoende stallingmogelijkheden bij de bibliotheek, scholen, het station en andere algemene voorzieningen.  

• Ontwikkelen van mobiliteitsprogramma’s kunnen alleen op onze steun rekenen als hierbij ook het verbeteren 
van de fietsmobiliteit en het openbaar vervoer worden betrokken.  

• Fietsverkeer van en naar scholen kan nog verbeterd worden. 
 

 

Verkiezingsprogramma GL op fietsgebied 

• Bevorderen we een groene verbinding tussen de duinen en Groenendaal voor fietsers en wandelaars.  
• Offensief om het energieverbruik en de hoeveelheid afval van ondernemers te verminderen door bijv te 

bezorgen met (bak) fietsen  
• GroenLinks wil een betere bereikbaarheid en grotere verkeersveiligheid door in te zetten op fietsers, 

wandelaars en schoon openbaar vervoer. 
• Budgetten voor fiets- en wandelverkeer.  
• Groene omgeving beter bereikbaar voor fietsers en wandelaars. De spoorlijn ten westen -en de ringvaart ten 

oosten van Heemstede zijn nu vaak obstructies in de toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers. 
• Er komen twee ongelijkvloerse spoorwegovergangen voor voetgangers en fietsers: één bij de Rivierenbuurt en 

één bij de Geleerdenwijk en er komt een brug, berijdbaar voor fietsers, over de Leidsevaart ter hoogte van de 
Manpadslaan, die aansluit bij de recreatieve fietsroute van Hoofddorp naar Leyduin.  

• Er komen in overleg met gemeente Haarlemmermeer betere verbindingen met bruggen of ponten voor fietsers 
en voetgangers over de Ringvaart.  



• Scooters, snorfietsen en bromfietsen rijden voortaan op de rijweg  
• Leidsevaart afsluiten gedurende het weekend voor auto’s of er éénrichtingsverkeer van te maken, zodat ruimte 

ontstaat voor voetgangers en fietsers.  
• Er komen meer 30 km zones, meer woonerven en er komen fiets- en wandelstraten.  
• 30 km zones voor de Oost/West verbinding, zoals de Zandvoortselaan, de Lanckhorstlaan en de van Merlenlaan 

en voor de Noord/Zuid verbinding Raadhuisstraat, Provinciënlaan, Camplaan, Valkenburglaan en het smalle 
deel van de Glipperweg.  

• Bij nieuwbouwprojecten worden auto’s te gast of woonerven de norm.  
• Bij het herinrichten van wegen komen er bredere fietspaden en meer oversteekplaatsen voor fietsers en 

voetgangers.  
• Wandelaars en fietsers krijgen meer tijd bij verkeerslichten om over te steken.  
• De fietsenstalling bij het station wordt uitgebreid en blijft gratis. Er komen ook oplaadpunten voor E-Bikes.  
• Er komt een netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.  
• Bevorderen van groene verbinding tussen de duinen en Groenendaal voor fietsers en wandelaars.  
 

 

Ruim baan voor de fiets  
• Meer aandacht voor de fiets  
• Dringt aan op het oplossen van fietsknelpunten zoals het fietsparkeren bij het station.  
• Rotondes fietsvriendelijker  
• Stimuleren aanleg van fietssnelwegen 
 

 
 
• Verbeteren van het fietspad langs de Leidsevaart  
• Verbeteren van het wegdek van de Provinciënlaan. 
• Handhavers van de gemeente de gemeente voor en na schooltijd toezicht laten houden op de verkeerssituatie 

rond de (basis-) scholen. Weggebruikers die zich niet aan de regels houden of voor onveilige situaties zorgen, 
mogen zij hierop aanspreken. Ouders kunnen het goede voorbeeld 

• geven door hun kind lopend of op de fiets naar school te brengen.  
• Wie bereid is zijn auto een eindje verderop te parkeren, helpt om de verkeerssituatie voor de school 
• overzichtelijker en veiliger te maken. 
• De politie zet zich samen met de Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in om 
• het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en diefstal vanuit auto’s te verminderen 
• Het aantal verkeersincidenten binnen Heemstede wordt kritisch gevolgd. Waar nodig en 
• mogelijk worden maatregelen getroffen die de verkeersveiligheid verder kunnen 
• verbeteren. Het CDA ondersteunt dit, maar ook hierbij moet nadrukkelijk worden 
• gekeken naar de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf.  
• Fietspaden moeten veilig en goed begaanbaar zijn. Dat nodigt uit tot het gebruik van de fiets als 
• vervoermiddel. 
 
 

 
• Maakte zich de afgelopen jaren sterk - samen met omringende gemeentes - voor 

doorgaande (snel)fietsroutes en dynamisch verkeersmanagement. 
 


	Ruim baan voor de fiets

