
 

 

Rondvragen cie Beheer 25 sept 

Anne Feite Bloem, SP 

Hieronder een rondvraag voor de commissie beheer, en daarbij de aankondiging van een motie 

vreemd, aangezien de rondvraag schriftelijk zal worden afgedaan. 

 

Uit de actie van NLMP en de raadsbreed aangenomen motie kan de conclusie worden getrokken dat 

er ter hoogte van het Spaarne 66 sprake is van een onveilige en onduidelijke verkeerssituatie. Omdat 

de wethouder de oplossing zoekt in een J-24 bord en deze niet voldoet aan de wensen van NLMP 

heeft NLMP in het kader van de uitvoering van de motie de volgende vragen aan de wethouder: 

 

  

1.     Is het mogelijk belijning aan te brengen, om de fietsers ter hoogte van het Spaarne 66 beter te 

informeren/ te begeleiden naar het fietspad aan de (rechter) overkant (vanuit het zuiden 

aangereden) 

 

2.     Is het mogelijk om op het Spaarne voorafgaand aan de oversteekplaats een aanduiding aan te 

brengen op het wegdek welke het snelheidslimiet onderstreept? 

 

Antwoorden: 

1. Ja dit kan, en wordt inmiddels door het gebied Centrum opgepakt als uitkomst van een nadere 

schouw van de situatie ter plaatse. Er komt op het fietspad in noordelijke richting voor de kruising 

met de brug een stopstreep en een pijl naar links en naar rechts.  

2. Ja dit kan, maar we zijn hier niet voor vanwege het niet bestaan van een verkeersonveilige situatie 
(er wordt niet structureel te hard gereden), de ruimtelijke kwaliteit (zo min mogelijk afwijkende 
bestrating toepassen, zo min mogelijk bebording), het verkeersbord "fietsoversteek" dat inmiddels 
geplaatst wordt (zie brief wethouder Sikkema) en gevreesde precedentwerking. De extra kosten voor 
het instraten van 30-km zijn 15.000 euro.  
 

 

Moussa Aynan, PvdA 

 Zaterdag 20 september jl. werd het Deliterrein in Haarlem-Noord officieel in gebruik genomen. 

Het veldje is een aanwinst voor de buurt, die er meteen grif gebruik van is gaan maken. 

 Uit gesprekken die we met enkele buurtbewoners hebben gehad, kwam de wens naar voren om op 

het terrein ruimte voor de hond te reserveren, zodat het andere gedeelte gevrijwaard van 

hondenpoep blijft en kinderen hier zonder het risico op vieze schoenen kunnen spelen. 

 Vraag: Is het mogelijk aan deze wens van de bewoners gehoor te geven en het terrein in een 

'hondenvrije ruimte' en een 'vrije ruimte voor de hond' in te delen? 



 

 

Antwoord: 

In overleg met de wijkraad is besloten dit terrein als speelveld te gebruiken. Buurtbewoners maken  

er sinds de openstelling met veel  plezier gebruik van. U vraagt nu naar de mogelijkheid  om het 

terrein deels ook als ‘vrije ruimte voor de hond’ in te richten.  In de buurt van de nieuwe speelplek 

zijn op zichtzelf voldoende losloopplekken voor honden aanwezig. We zullen in overleg met de 

wijkraad bespreken in hoeverre de wens naar de vrije ruimte voor de hond op het speelterrein breed 

gedeeld wordt.  

 


