
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 9 maart 2012  

 
De afdeling Haarlem van de Fietsersbond roept jullie op kennis te nemen van 
onderstaande petitie. De petitie is ingediend door de Fietsersbond, Coornhert 
Lyceum, Wijkraad Ramplaan, Bewonerscomité Oosterduin en Buurtvereniging 
Vogelpark. Graag willen wij je uitnodigen om deze petitie te ondertekenen. Klik op de 
volgende link: http://fietspadhoutvaartleidsevaart.petities.nl 
Door dit bericht door te sturen naar mensen uit je eigen netwerk, kun je ons helpen 
met nog meer overtuiging de politiek te beïnvloeden.  

Donderdag 15 maart wordt er vergaderd in de gemeenteraadcommissies in 
Bloemendaal en Heemstede over deze kwestie. (Zie bericht in de bijlage.)  

Stuur een e-mail aan de wethouders en raadsleden van gemeente Bloemendaal met 
de vraag om het plan te ondersteunen en voor een derde deel mee te betalen aan de 
meerkosten. 
t.kokke@bloemendaal.nl; a.schep@bloemendaal.nl; a.bruggeman@bloemendaal.nl; 
Peter.Boeijink@meavota.nl; albertine.zoetmulder@lddw.nl; 
andre.burger@waternet.nl; a.jeltes@d66bloemendaal.nl; 
j.westphal@d66bloemendaal.nl; lgvanschie@quicknet.nl; th.h.m.wolf@planet.nl; 
l.heukels@heuvis.nl; richard.kruijswijk@hetnet.nl; h.wiedeman@hetnet.nl 

 
Stuur een e-mail aan de wethouders en raadsleden van gemeente Heemstede met 
de vraag om mee te werken aan het realiseren van dit fietspad en voor een derde 
deel mee te betalen aan de meerkosten. 
pvandestadt@heemstede.nl; ckuiper@heemstede.nl; jbotter@heemstede.nl; 
MRadix@heemstede.nl; BertvdLindend66@heemstede.nl; 
bvanvlijmen@heemstede.nl; JMaas@heemstede.nl;RAtes@heemstede.nl; 
ISabelis@heemstede.nl 
  
Het college van de gemeente Haarlem heeft in beginsel haar bijdrage toegezegd. De 
Raad zal nog wel moeten instemmen. In de bijlage vind je nog meer meer 
achtergrondinformatie. Zie verder ook onze website: www.fietsersbond.nl/haarlem 

Op woensdag 14 maart is er in het Mondiaal Centrum Haarlem een discussie over 
het geheel openstellen van de Waarderbrug. Met de openstelling van de Schoterbrug 
zou de Waarderbrug afgesloten worden voor snelverkeer. Dat is ook gebeurd maar 
na korte tijd werd de brug al weer opengesteld voor éénrichting autoverkeer. Nu zijn 
er plannen om de brug weer toegankelijk te maken voor tweerichtingen autoverkeer. 
Dat is niet in het belang van het fietsverkeer. Karel van Broekhoven gaat in discussie 
met voorzitter van de wijkraad Schoten-Haarlem. Wie geïnteresseerd is: 
http://www.mondiaalcentrumhaarlem.nl/index.php?page=13&item=65 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst van de petitie fietspad Coornhert Lyceum – Houtvaart - 
Vogelpark 
 

ingediend door  
 

- Fietsersbond 
Haarlem en 
Regio 

- Coornhert 
Lyceum Haarlem 

- Wijkraad 
Ramplaan 

- Bewonerscomité 
Oosterduin 

- Buurtvereniging 
Vogelpark 

 
Petitie gericht aan 
gemeenten 
Bloemendaal, 
Heemstede en Haarlem 
en de provincie Noord-
Holland. 
 
Het doel is een veiligere 
en kortere route voor 
schoolgaande kinderen. 
Die hoeven dan de 
gevaarlijke Westelijke 
Randweg niet meer over te steken. Ook station Heemstede-Aerdenhout wordt beter 
bereikbaar voor inwoners van de wijken ten westen van de Westelijke Randweg. Voor 
bewoners van het Vogelpark biedt de nieuwe fietsroute een directe ontsluiting richting 
Haarlem en een veilige route naar de basisscholen in Aerdenhout en de sportvelden in 
Haarlem. 
 
 
Aanleg fietsverbinding Houtvaartkade - Leidsevaart 
 
Dit is een gepland fietspad tussen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede. 
Hierdoor ontstaat een: 
- veilige en korte route voor schoolgaande kinderen;  
- betere bereikbaarheid station Heemstede;  
- directe ontsluiting richting Haarlem voor bewoners Vogelpark; 
- veilige route naar basisscholen Aerdenhout en sportvelden Haarlem 
 
 
 
Wij 

Fietsersbond Haarlem en Regio 
Coornhert Lyceum Haarlem 
Wijkraad Ramplaan 
Bewonerscomité Oosterduin 
Buurtvereniging Vogelpark 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constateren 

- dat de provincie Noord-Holland een fietspad wil realiseren tussen de 
Leidsevaart/Coornhert Lyceum en Houtvaart/Oosterduin; 
- dat de provincie een nieuw plan heeft gemaakt dat tegemoet komt aan de bezwaren 
van gemeente Bloemendaal; 
- dat dit nieuwe plan €300.000 duurder is dan het oorspronkelijke plan; 
- dat de provincie de drie betrokken gemeenten vraagt de helft van de meerkosten 
(€150.000) gezamenlijk op te brengen. 

Verzoeken 

- de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal de gevraagde meerkosten 
ieder voor een derde (ieder € 50.000) voor hun rekening te nemen; 
- de provincie Noord-Holland dit fietspad zo spoedig mogelijk aan te leggen. 

 
 
Contactpersonen: 
 
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-14864601 of René Rood, 06-45472287 
Coornhert Lyceum, Jan Zuelen, rector, 023-5121616 
Buurtvereniging Vogelpark, Anouk Corstjens, 06-30658345 
Wijkraad Ramplaan, Geertjan Heijstek, 023-5246313 
Wijkcomité Oosterduin, Jan Kuijpers, 023-5440086 of 06-51217513 
 

 


