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Geachte Raadsleden, 

 

Het persbericht van de Fietsersbond schreeuwt om een reactie dus maar even het fileermes erbij 

gepakt: 

- citaat Fietsersbond: een kleine groep actievoerders – lees: een betrokken vertegenwoordiging 

van het overgrote deel van de Haarlemmers die, zeker in deze kritieke tijden, hun 

belastinggeld beter besteed willen zien dan aan een onnodig en ongewenst fietspad. We 

roepen even in herinnering: bij de stemming in het Haarlems Dagblad gaf 97% procent van de 

lezers aan tegen het fietspad te zijn. Onze Stichting met 5 bestuursleden, heeft een blog (waar 

alle feiten te vinden zijn) een Facebookpagina met 711 vrienden en een Twitteraccount. 

2659 Mensen hebben de petitie tegen het plan getekend. 

- citaat Fietsersbond: die obstructie plegen door middel van juridische procedures – lees: die op 

volstrekt legitieme wijze gebruik maken van de mogelijkheden die de wetgever de burger 

biedt, om de gemeente te weerhouden van dwalingen. 

- citaat Fietsersbond: het plan is voor 100% gesubsidieerd - lees: was dat maar waar! De 

gemeente dient zelf 363.170,71 euro op te hoesten. Sterker nog: de gemeente heeft 

voorbarige investeringen gedaan (grondaankoop) zonder dat op dat moment de provinciale 

subsidie gegarandeerd was. Zelfs op dit moment voldoet de gemeente nog niet aan de 

voorwaarden die de provincie stelt. Niet alle vergunningen zijn toegezegd voor 31-12-2013, 

de vervaldatum voor subsidietoekenning. Het financiële risico voor de gemeente is erg groot: 

volgens de vergunningsvoorwaarden van de provincie zou de subsidie moeten vervallen.  

- citaat Fietsersbond: Als de gemeenteraad donderdag 27 juni de motie van de Actiepartij 

aanneemt gaat een waardevol fietspad voor Haarlem verloren. – lees: Als de gemeenteraad 

op donderdag 27 juni de motie van de Actiepartij aanneemt, blijft een mooi wandelpad 

gelukkig voor Haarlem behouden! Slimmerds kijken verder dan hun neus lang is. Ook 

provinciegeld is ons geld. Een megalomane tunnelonderdoorgang van 1.170.000 euro is 

exorbitant duur t.o.v. de lengte van het totale tracé. Hoe waardevol is een plak asfalt? 

- citaat Fietsersbond: de gemeente moet op zoek naar geld voor het onderhoud van het 

wandelpad – lees: de gemeente had het geld dat ze nu heeft gestoken in de voorbarige 

aankoop van grond uitstekend kunnen besteden aan onderhoud (dat nu al drie jaar lang niet 

heeft plaatsgevonden), en had dat zelfs over een aantal jaren kunnen uitsmeren; overigens 

dienen ook het beoogde fietspad plus wandelpad in de toekomst onderhouden te worden en 

de subsidie voorziet slechts in de aanleg ervan. Het onderhoud van een fietspad plus 

wandelpad gaat de gemeente alleen nog maar méér geld kosten. In de praktijk een 

verdubbeling van de kosten want alle bruggen worden verdubbeld.  

- citaat Fietsersbond: De Beatrixschool, kinderdagverblijf Uk aan Zee en de Focusschool vragen 

om veilige fietsverbinding – lees: goed nieuws, want die is er al! Veilige, ruime, vrij liggende 

fietspaden in beide richtingen, zowel langs de Vlaamseweg als de Zijlweg, en uitstekend 

functionerende verkeerslichten om een veilige oversteek van de Randweg te garanderen. 

Overal in Haarlem en de rest van Nederland treft men deze alom geaccepteerde, goed 

functionerende en mede door de Fietsersbond gepropageerde verkeersverbindingen aan. 

Alleen in het geval van het Houtmanpad zou het ineens veiliger zijn om pal naast een fraai 

wandelpad een relatief smal tweerichtingsfietspad aan te leggen dat van beiden zijden met 

twee onoverzichtelijke bochten een tunnel inschiet? Een wonderlijke en vooral ook 

inconsequente gedachtekronkel.  

- citaat Fietsersbond: lagere bruggen, en dus ook voor mindervaliden bereikbaar – lees: de 

voetgangersbruggen en 150 meter van het voetpad worden versmald tot slechts 1 meter en 

de bruggen worden aanzienlijk langer. Op het voetpad kunnen moeders met kinderwagens 

elkaar onmogelijk passeren. 

- citaat Fietsersbond: In april bevestigde de provincie dat die subsidie nog steeds staat – lees: het 

feit dat de GS drie maanden (!) na het definitief verlopen van de subsidietermijn de 

beleidsregels heeft aangepast om subsidiëring alsnog mogelijk te maken, is ronduit 

verbijsterend. De Stichting heeft op 24 juni een bezwaarschrift ingediend tegen deze gang van 
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zaken. Uit ons bezwaar blijkt dat zowel gemeente als provincie zeer onzorgvuldig te werk zijn 

gegaan. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur en rechtsonzekerheid.  

- citaat Fietsersbond: De route wordt door de aanleg van het fietspad ook aantrekkelijker voor 

voetgangers – lees: hoe aantrekkelijk is een rechtgetrokken en versmald voetpad, zonder de 

karakteristieke overhangende bomen, dat nagenoeg vastgeplakt zit aan een brede plak 

fietsasfalt, onderbroken door een oerwoud aan bruggen, zonder groene oevers en voor een 

groot deel zonder de omzoming van groene hagen? De enige groene oever die er nu nog is, 

wordt afgegraven ter compensatie van een demping over 150 meter van de Brouwersvaart, 

33 bomen moeten sneuvelen. 

- citaat Fietsersbond: Dit laatste potje is al uitgegeven aan ambtenarenuren (de kosten voor 

ontwerp, projectbegeleiding, participatie en inspraak. En niet te vergeten: proceskosten!) – 

lees: dat potje had nog vol geld kunnen zitten (voor bijvoorbeeld onderhoud of een 

aantrekkelijk alternatief!) wanneer de betreffende ambtenaren hun werk in één keer goed 

hadden gedaan in plaats van continu bijgestuurd en op de vingers getikt te moeten worden 

door oplettende en bezorgde burgers – die daarvoor overigens geen potje ter beschikking 

hadden maar domweg uit eigen zak het een en ander (bijvoorbeeld advocaatkosten) mochten 

betalen – dat laatste uiteraard náást het belastinggeld waaruit het genoemde 

ambtenarenpotje is gefinancierd! 

- citaat Fietsersbond: Daarnaast zijn er ook al een aantal fysieke werkzaamheden uitgevoerd. 

Stoppen betekent dat er meer dan een kwart miljoen wordt weggegooid – lees: Doorgaan 

betekent dat er 2.500.000 euro aan een onnodig fietspad wordt verspild. Bezint eer ge begint! 

In de echte wereld is het een ijzeren wet dat men geen bedrijf begint zonder een gedegen 

bedrijfsplan. Het getuigt van weinig realiteitszin om voorbarig te investeren op basis van een 

plan dat aan alle kanten rammelt. Weggegooid geld inderdaad, maar beter ten halve gekeerd 

dan ten hele gedwaald. 

- citaat Fietsersbond: Sterker nog, als de gemeenteraad besluit het Houtmanpad niet aan te 

leggen, is zij wel verplicht onderhoud aan het bestaande wandelpad uit te voeren. Daarvoor 

moet zij eigen budget vrijmaken, want voor onderhoud geeft de provincie geen subsidie – lees: 

tja, de gemeente heeft hoe dan ook een onderhoudsplicht en de provincie betaalt dat 

inderdaad niet. Toen niet, nu niet en in de toekomst niet. Het mag echter duidelijk zijn dat het 

onderhoud aan een schelpenwandelpad met vijf kwakels aanzienlijk goedkoper is dan 

onderhoud aan een geasfalteerd fietspad plus wandelpad plus een hele batterij aan extra 

bruggen. 

 

Kortom, het persbericht van de Fietsersbond getuigt van een zienswijze waarbij het eigenbelang van 

deze lobbyclub (zie bijlage 1) voorop staat. Waar het echter daadwerkelijk om zou moeten gaan in 

deze tijd van grote financiële problemen is gezond verstand en we kunnen alleen maar heel hard 

hopen dat het daar onze bestuurders niet aan ontbreekt. 

 

Tot slot: Financiële consequenties voor wat betreft de afkoopsom van de aannemer zijn er niet, want 

bij grote gemeentelijke projecten wordt voor dit soort risico’s te allen tijde een verzekering 

afgesloten. De eerste projectleider Aad Batenburg heeft op een vraag die wij hierover aan hem 

stelden een bevestigend antwoord gegeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 

Namens deze 

 

 

 

Madelène Schippers, voorzitter 


