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Haarlem 

Haarlem, 20 januari 2014 

 

Betreft: Beleidsimpuls Veilig Fietsen;  

geen aanpak gemeente Haarlem 

 

 

 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

Minister Schultz heeft alle gemeenten opdracht 

gegeven om werk te maken van de verbetering van 

de verkeersveiligheid van fietsers. Immers het aantal 

verkeersdoden daalt al jaren, maar sinds 2006 stijgt 

het aantal ernstige verkeersgewonden. Vooral 

fietsers, ouderen en jonge beginnende bestuurders 

lopen risico. Deze cijfers roepen om een extra 

inspanning, bovenop de al bestaande maatregelen. 

Dat vinden het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en bestuurlijke en maatschappelijke partners. 

 

Eind 2013 moesten alle gemeenten een aanpak ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen’ hebben. Het Fietsberaad 

(kenniscentrum voor fietsbeleid) heeft geïnventariseerd wat de stand van zaken is in alle gemeenten. Hieruit 

blijkt dat gemeente Haarlem geen aanpak maakt 
1
. Amsterdam en Zaandam hebben een aanpak gereed, Velsen 

werkt aan een aanpak en Haarlemmermeer gaat een bestaand plan versterken. 

 

De toelichting van de gemeente luidt dat Haarlem in 2003 het HVVP heeft vastgesteld met daaraan gekoppeld 

een uitvoeringsprogramma fietsinfrastructuur. Dat programma echter is sterk afhankelijk van het 

onderhoudsprogramma (en dat is sterk ingekrompen) en het binnenhalen van subsidies (Haarlem laat veel 

subsidies lopen). 

 

De Fietsersbond vraagt u om meer ambitie te tonen en verantwoordelijkheid te nemen en een plan te maken 

bovenop de al bestaande maatregelen, zoals het onderhoud van fietspaden en het oplossen van knelpunten, 

bijvoorbeeld creëren van veilige fietsroutes, ontvlechten van auto- en fietsverkeer, veiliger oversteeklocaties, 

snelheidremmende maatregelen, onderwijzen fietsvaardigheden, etc. Daarbij blijft het nodig om bij 

onderhoudswerkzaamheden breder te kijken dan alleen naar de technische noodzaak. Ook verkeers-

onveiligheid is een vorm van achterstallig onderhoud. 

Maatregelen die geen geld kosten zijn het verwijderen van paaltjes (het weglaten van zgn. ‘winterpaaltjes’ die 

in de winter sowieso worden weggehaald ivm gladheidbestrijding, levert zelfs geld op).  

                                                   
1
 Zie http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=veiligfietsen; per provincie (zie linkerkolom) is een 

druppelkaart te openen met de stand van zaken in alle gemeenten. 

Gemeenteraad van de 

gemeente Haarlem 

 

per e-mail: 

griffiebureau@haarlem.nl 

 

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=veiligfietsen
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Er zijn voldoende aanknopingspunten om tot actie over te gaan: In samenwerking met het Fietsberaad heeft 

het Ministerie een overzicht gemaakt van ‘best practices’, een rapport met goede voorbeelden van 

uiteenlopende gemeenten. Zie: 

http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Fietsberaadpublicatie+23+Best+practices+Nederlan

dse+gemeenten+in+2012 

En: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=bestpractices 

  

 
 

Cijfers voor Haarlem 

Op http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=veiligfietsen zijn gegevens terug te vinden per 

gemeente: 

 

 Het aantal fietskilometers per persoon per dag in Haarlem is 3,4 km. Dat is hoger dan gemiddeld 

(Nederland gemiddeld 2,9 km). 

 Aantal geregistreerde ernstige fietsslachtoffers over de periode 2002-2013 in Haarlem:  

 Aantal ernstige fietsslachtoffers: 199 

 Aantal ernstige fietsslachtoffers per 10 miljoen fietskilometers: 1,08 (Dat is gemiddeld) 
(NB: Het Fietsberaad voegt als voetnoot toe: De ongevallenregistratie van de politie geeft een beeld van de onveiligheid in 

een gemeente, maar deze registratie is zeer onvolledig. Dat geldt met name voor enkelvoudige fietsongevallen. Slechts 5 

procent wordt door de politie geregistreerd.) 

 

 De grootste groep fietsslachtoffers in Haarlem valt onder de groep 60-plus: 34% (gem. Nederland 32%) 

 Veel meer dan gemiddeld in Nederland valt het aantal ongevallen in Haarlem op 50 km/uur wegen: 

84% (gem. Nederland 62%). En meer dan gemiddeld vinden de ongevallen plaats op kruispunten 

binnen de kom (68% tegen 50% gem. Nederland). 

 

Bij de meeste ernstige fietsongevallen (60 procent!) zijn geen andere verkeersdeelnemers betrokken. Op het 

niveau van gemeente Haarlem zijn er helaas geen cijfers bekend van deze enkelvoudige fietsongevallen. 

 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens de Fietsersbond, 

 

René Rood 

Jaap Moerman 

haarlem@fietsersbond.nl 
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