
Geachte commissieleden. 

De wijkraden van de Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurten maken zich ernstig zorgen 

over de gevolgen van de omleiding van bus lijn 2, wegens onderhoud Teding v 

Berkhoutstraat en Nagtzaamstraat. 

Deze omleiding voor de Teding van Berkhoutstraat duurt t/m 13 oktober vervolgens gaat 

de Nagtzaamstraat in onderhoud, dat betekent t/m april 2019 geen bus door 

bovengenoemde buurten, 9 maanden lang. Hierdoor zijn +/- 6500 gezinnen de dupe, Dit 

betekent dat veel ouderen niet naar de huisarts kunnen, ziekenhuis, fysiotherapie, 

gemeente voor WMO of id kaart, en verstoken zijn van sociale contacten. 

Volgens mevrouw Yfke-Sikkema volgen de werkzaamheden elkaar op en kan de bus weer 

via de Teding van Berkhoutstraat rijden. Dit klopt maar wie even verder kijkt ziet dat de 

volgende omleiding alsnog over de Amsterdamsevaart rijdt omdat de route over de 

Nagtzaamstraat niet vervolgd kan worden. 

In het vragenuurtje van 14 juni jl. heeft Jouw Haarlem vragen gesteld en heeft de 

wethouder gezegd dat naar alternatieven is gezocht. Maar dat over de Zomervaart rijden 

niet kan vanwege klinkerstraten, trillingen, drempels en elektrische bussen. 

Er wordt door bus 2 nu ook over klinkerstraten gereden, Vincent van Goghlaan, de 

Bazellaan, van Zeggelenplein en Velserstraat. Drempels liggen op de route ook in de 

Altenastraat in Noord. Wij hebben via ROCOV vernomen dat de gemeente al in december 

heeft besloten dat over de Amsterdamsevaart gereden moet worden, de Zomervaart was 

geen optie; terwijl Connexxion zelf een voorstel deed om wel over de Zomervaart te rijden. 

Dit blijkt uit een mail die de wijkraad in handen heeft. i.v.m. privacy wordt die mail niet 

openbaar gemaakt maar ís wel in bezit van een raadslid.  

Als de bewoners al in december geïnformeerd waren hadden zij op tijd alternatieven 

kunnen zoeken voor veel zaken, bijvoorbeeld een WMO pas aanvragen voor de regiorijder. 

Echter door geen voorlichting te geven en dus de eigen inwoners te laten barsten, hebben 

de reizigers 1 dag vóór de omleiding inging in het bushokje moeten lezen dat vanaf de 

volgende dag de bus niet meer rijdt.  Wie gaat de kosten vergoeden die de bewoners 

maken? Zoals no show tarief ziekenhuis. Taxikosten voor huisarts, ziekenhuis?   

Vervangende haltes: Een bij de Amsterdamse Poort heeft een te lage stoep en stopt te ver 

van de stoep zodat instappen een probleem wordt. De 2
e
 halte is te bereiken via een 

voetgangersbrug over de Herensingel. Moeilijk met rollator of kunstknie. En geen 

voorzieningen bij de halte om te zitten. Wij zijn diep en diep teleurgesteld door de manier 

waarop de gemeente dit heeft aangepakt. Het probleem bij Connexxion neerleggen terwijl 

het besluit al genomen was door de gemeente.  

De wijkraden zijn op geen enkele manier tijdig geïnformeerd; mag de burger alleen dan 

participeren wanneer het de gemeente uitkomt? Wij hopen dat de gemeente respectvoller 

met de bewoners om gaat en alsnog de huidige omleiding terug draait en over de 

Zomervaart gereden gaat worden, dit is wel voor de bewoners van 2 seniorencomplexen 

iets verder lopen maar daardoor heeft ook de hele Slachthuisbuurt weer openbaar vervoer. 


