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Jaarverslag 2018 Coördinatiegroep Fietsersbond Regio Haarlem 

 

De coördinatiegroep komt ca. drie keer per jaar bij elkaar, zo ook het afgelopen jaar. 

2018 Heeft in het teken gestaan van een aantal zaken: 

 het thematische deel van de ALV 2018 over Regionale Doorfiets Routes (RDR’s); 

 de enquête onder de leden in regio Haarlem over de toekomstige koers van de 

Fietsersbond; 

 enkele juridische zaken; 

 de bemensing van de lokale afdeling Heemstede; 

 de financiën; 

 De Haarlemmer Wielen en 

 het ledenaantal van de regio Haarlem. 

Ook heeft de coördinatiegroep samen met Hans Booden de jaarlijkse fietstocht in 

september georganiseerd voor actieve én nieuwe leden. 

 

Onderstaand wordt één en ander toegelicht. 

 

Themadeel ALV 2018 over Regionale Doorfiets Routes 

Het thematische deel van de ALV 2018 stond geheel in het teken van de Regionale 

Doorfiets Routes en werd goed bezocht (door zo’n 80 personen). Daarmee was de 

bijeenkomst een belangrijke stap om een stevig en samenhangend programma te 

ontwikkelen, samen met de overheden. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken 

van de beschikbare Rijks- en regiomiddelen. In de Haarlemmer Wielen nr. 1 stond een 

verslag van de themabijeenkomst. 

 

Enquête leden regio Haarlem over de koers van de Fietsersbond 

Bij het verschijnen van Haarlemmer Wielen nummer 1 ging een online enquête van 

start onder de leden van de Fietsersbond in regio Haarlem. Er werd gevraagd of de 

Fietsersbond vrijwel geheel gefocust moet blijven op het belang van de fietsers of ook 

standpunten moet gaan uitdragen op terreinen als wandelen, openbaar vervoer, 

natuur en milieu en gezondheid. In de Haarlemmer Wielen nummer 2 werd de 

uitkomst van de enquête kort weergegeven. De meer uitgebreide weergave van de 

resultaten staat op de website van de Fietsersbond. De meerderheid van de leden 

bleek voorstander van handhaving van de huidige situatie, dus van het gefocust 

blijven op het belang van de fietser. 

 

Juridische procedures 

Juridische procedures met gemeenten zijn in de eerste plaats een onderwerp voor de 

lokale afdelingen. De coördinatiecommissie heeft hier vanuit een reflectief perspectief 

de vinger aan de pols gehouden. Via de coördinatiegroep zijn de kosten voor 

juridische bijstand bij een tweetal procedures verzorgd, te weten die m.b.t. het 

laantje van Alverna (samen met Wandelnet) en die m.b.t. het Kenaupark. 
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Lokale afdeling Heemstede 

Vanuit de coördinatiegroep is gepoogd de lokale afdeling Heemstede op sterkte te 

krijgen/houden. Per 1 januari 2019 stopt namelijk een tweetal actieve leden van de 

afdeling. Er is gericht een aantal personen benaderd en is er een oproep geplaatst in 

de Haarlemmer Wielen. Begin 2019 zal een groep belangstellenden bij elkaar komen 

en we hopen dat deze mensen het stokje zullen overnemen. 

 

Financiën 

2018 Was het eerste jaar van het nieuwe landelijke financiële regime voor de 

budgetten van de regio’s. Dit regime houdt in dat wanneer er in een jaar geld 

overblijft, dit niet meer kan worden ‘meegenomen’ naar een volgend boekjaar.  

Over het financiële reilen en zeilen van de regio Haarlem wordt separaat verslag 

gedaan. 

  

Haarlemmer Wielen en Facebook 

Haarlemmer Wielen is in 2018 drie keer verschenen, in fullcolour, onder redactie van 

Mieke van Rooij, Hans Booden en Maurice Schipper. 

De website wordt verzorgd door Mieke van Rooij en Gert Klijn. Zij verzorgen ook de 

twitterberichten ( #FBHaarlem en #FBmeldpuntHRLM). 

  

Actieve ledenfietstocht 

De jaarlijkse fietstocht is in september 2018 georganiseerd samen met Hans Booden. 

Wij nodigen jaarlijks ook de leden van de Fietsersbond uit die in 2018 lid zijn 

geworden. Onder andere werden de nieuwe Figeebrug en de gedroomde (verbrede) 

Regionale Doorfiets Route langs de snelweg Haarlem-Amsterdam aangedaan en werd 

er uitgelegd wat de plannen zijn voor het fietspad langs Halfweg (Sugar City). 

Het verslag van de fietstocht hiervan staat in de Haarlemmer Wielen nummer 3. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is eind 2018 1280. Dit is 33 minder dan eind 2017.  

Er waren in 2018 59 opzeggingen en er kwamen 26 nieuwe leden bij. 

In de navolgende tabel is het ledental in de afgelopen jaren weergegeven, per lokale 

afdeling. 

 

Ledenontwikkeling per lokale afdeling en totaal 

 

Afdeling 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bloemendaal 160 159 160 156 159 153 

Velsen 138 136 149 149 148 139 

Haarlem 795 804 830 805 814 800 

Heemstede 152 150 153 146 152 151 

Hillegom   40 35 40 37 

 

TOTAAL REGIO 

HAARLEM 

1245 1249 1332 1291 1313 

 

1280 
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Vooruitblik 2019 

 Op 2 februari 2019 bespreekt de ledenraad van de Fietsersbond de Fietsvisie 

2040. 

 Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats van de leden van de Provinciale 

Staten, in de twaalf provincies. Provincies hebben een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur. 

 

 

 

Haarlem, januari 2019 

 

Namens de coördinatiegroep: 

Kees Joustra 

Gert Klijn (penningmeester) 

René Rood 

Ad Stavenuiter 


