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Haarlem en Regio 

De spoorwegovergangen bij Alverna en Leyduin is één van de projecten dat over verschillende gemeenten 

loopt. Deze zijn gezamenlijk door de werkgroepen Haarlem, Heemstede en Bloemendaal opgepakt. Dit proces 

loopt nog. Het fietspad langs de Houtvaart is nog steeds in voorbereiding.  

 

Acties, promotie en ledenbinding  

� In september hebben we met een twintigtal actieve leden een gezamenlijke fietstocht gemaakt; een 

goede traditie van onze afdeling. Dit keer door Gert Klijn georganiseerd.  

� Het is niet gelukt (zoals in 2012) voor nieuwe leden een fietstocht te organiseren.  

� Op 25 oktober vond, parallel aan de landelijke en regionale fietsverlichtingsacties van de Fietsersbond, op 

de Grote Markt in Haarlem een kunstproject, met als titel “Licht op die Fiets”, plaats. Het vestigde op een 

originele manier met muziek, dans en film de aandacht op de fiets als klimaatvriendelijk vervoersmiddel. 

Initiatiefneemsters waren Noortje van Veller (muzikant en pedagoog) en Martine van Santen 

(danskunstenaar, Dance in Art). 

� In 2013 is door het Landelijk Bureau het Fietsersbond Meldpunt ingesteld. Het wordt daardoor beter 

mogelijk als burger via de Fietsersbond klachten door te geven over beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte.  

 

Publiciteit  

� De Haarlemmer Wielen is in 2013 opnieuw vier keer verschenen in een full colour. Per 1 januari 2012 

vormen Mieke van Rooij en Jan Kuijpers de redactie. David Enckevort verzorgde tot november 2013 de 

lay-out; wegens drukke werkzaamheden heeft hij ondertussen zijn werkzaamheden beëindigd. Jaap 

Moerman maakt sindsdien deel uit van de redactie. Gerard Franse zorgt samen met zijn bezorgersploeg al 

jaren – uiterst efficiënt – voor de verspreiding van de Wielen onder onze leden.  

� De website (geheel gerestyled in 2012) is dankzij Gert Klijn en Mieke van Rooij zeer actueel. Zij verzorgen 

ook de twitterberichten: #FBHaarlem, #FBmeldpuntHRLM  

 

Leden en personalia  

� Peter van der Velde neemt per heden (bij de ALV 2014) afscheid van de Coördinatiegroep en van de 

werkgroep Heemstede; zijn tweede woning in Frankrijk maakt het niet mogelijk zijn Fietsersbond-

werkzaamheden in Nederland te blijven voortzetten. 

� Per 1-1-2014 telt de afdeling Haarlem en Regio 1245 leden, een daling van 55 leden ten opzichte van 

januari 2013. Per afdeling: Bloemendaal 160, Velsen 138, Haarlem 795, Heemstede 152. 

 

 

Coördinatiegroep Fietsersbond Haarlem en Regio, 

Peter van der Velde, Gert Klijn en René Rood, 20 januari 2014 
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