
Haarlem, 11 maart 2018 
  
De afdeling Haarlem heeft maandag 12 maart een persbericht doen uitgaan over de verkiezingen 
van 21 maart a.s. Daarbij zijn de verkiezingsprogramma’s onderzocht en ook het stemgedrag over 
26 belangrijke fietsonderwerpen waarover de afgelopen 4 jaar is gestemd. Beide documenten 
treft u hierbij aan. 
  
ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem 
de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt niet alleen in woorden (het verkiezingsprogramma), maar 
ook uit haar daden de afgelopen 4 jaar. ChristenUnie wordt op korte afstand gevolgd door de 
PvdA. Deze conclusie volgt uit een inventarisatie van de Fietsersbond. 
  
In het persbericht stellen wij: “Verkiezingsprogramma’s zeggen vaak weinig over wat partijen echt 
betekenen voor de fietser. Daarom brengt de Fietsersbond deze ‘fietsstemming’ uit op basis van 
het stemgedrag van de politieke partijen de afgelopen 4 jaar op belangrijke fietsonderwerpen. 
Daaruit blijkt dat CU vrijwel altijd het belang van de fiets voorop heeft gesteld.” 
  
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is ook het meest ambitieus van alle partijen. De 
programma’s van GroenLinks, D66, PvdA en Trots spreken eveneens een behoorlijke fietsambitie 
uit. Dat deed het programma van GL 4 jaar geleden ook, maar op cruciale momenten liet GL de 
fietser in de kou staan, bijvoorbeeld bij de Dolhuysbrug, het Kenaupark, de keuze voor klinkers in 
plaats van asfalt op fietspaden en 50 km/u in plaats van 30 km/u op bus- en fietsroutes.” 
  
De VVD en Hart voor Haarlem hebben in hun stemgedrag laten zien niet direct fietspartijen te zijn. 
Toch spreekt het VVD programma zich uit voor meer fietspaden, fietstunnels en voor voldoende 
en goede fietsenstallingen en uitbreidingen van de stallingen bij de stations. Het zal de komende 4 
jaar blijken of ze daad bij het woord voegt. Fietsbeleid heeft in Haarlem nog nooit een eigen 
budget meegekregen; het wordt tijd dat dat gaat veranderen. 
  
Geen stemadvies 
Dit bericht houdt geen stemadvies in. Je maakt je keuze niet alleen op basis van het fietsbeleid, 
maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Goed fietsbeleid 
houdt Haarlem groen, leefbaar én bereikbaar. Wil je een breder beeld van de opvattingen van 
politieke partijen, dan kun je stemwijzer invullen:  
https://haarlem.mijnstem.nl/survey/215a5cf8513fe75/start 
  
Ons oordeel over de meest fiets(on)vriendelijke partijen op basis van ons onderzoek: 
Top: ChristenUnie, PvdA 
Middelmatig: GroenLinks, SP, OPHaarlem, CDA, D66, Actiepartij, Jouw Haarlem en Trots 
Onvoldoende: VVD, Hart voor Haarlem 
  
Onderzoek 30 Nederlandse gemeenten 
Voor wie nog breder wil kijken: er is een onderzoek gedaan naar 30 gemeenten in Nederland. Dit 
onderzoek vindt u op onze website: onderzoek naar milieuschade door verkeer en vervoer in 40 
grote en middelgrote steden. 
 
Een samenvatting van dit onderzoek, toegespitsts op fietsen, sturen wij hierbij mee. Haarlem blijkt 
een middenmoter met een aantal uitschieters naar boven en onder. Zij scoort goed op 
Fietsparkeren station, deelauto’s, aandeel verplaatsingen dat niet per auto wordt afgelegd en de 
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hoogte van parkeertarieven (relatief duur), maar scoort op een aantal onderwerpen toch beneden 
de maat: geluidshinder, verkeersveiligheid, vrijliggende fietspaden, concurrentiepositie tussen 
auto en fiets/OV en vervuilende bussen. 
  
Wie geïnteresseerd is in de verkiezingsnieuwsbrieven van Velsen, Hillegom en Bloemendaal kan 
deze terugvinden op onze website:  
https://haarlem.fietsersbond.nl/wp/wp-admin/post.php?post=27064&action=edit  
 
René Rood 
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