
Geachte leden van de commissie beheer,

De Fietsersbond is altijd groot voorstander geweest van het uitbreiden van de autoluwe binnenstad. We zijn 
blij dat deze uitbreiding nu een feit is. Echter is er ons insziens één grote fout gemaakt, en dat is het toestaan
van snorfietsen (scooters) in de Kruisstraat, Smedestraat, Grote Markt en Jansstraat.

Naar aanleiding van een discussie in uw commissie op 14 maart 2019 heeft de wethouder u een opsomming 
toegezegd van voor- en nadelen van het al dan niet weren van snorfietsen. 

De resulterende memo bevat helaas niet de objectieve opsomming die u wellicht had verwacht. Het 
document blijkt vooral een verdediging van het genomen verkeersbesluit (snorfietsen toestaan).

De argumentatie voor het toestaan van snorfietsen rammelt:
• De fietsenstalling Smedestraat blijft bereikbaar (voor snorfietsen) Waarom is dit nodig? De stalling

is immers ook niet bereikbaar voor bromfietsen, motorfietsen, etc.
• De binnenstad blijft voor ouderen beter bereikbaar (ca. 45% is ouder dan 50 jaar) Dit percentage 

komt absoluut niet overeen met het straatbeeld. De 45% blijkt een landelijk cijfer te zijn van 
SWOV/CBS over snorfietsbezit. Dat zegt niets over snorfietsgebruik in Haarlem. Veel snorfietsen 
worden op naam van ouders gezet ivm de (veel) lagere verzekeringspremie. Bezoekers die slecht ter 
been zijn zullen eerder per scootmobiel of gehandicaptenvoertuig komen. Deze zijn toegestaan in de 
gehele binnenstad.

• Bezorgdiensten die gevestigd zijn aan de route Kruisstraat, Smedestraat, Jansweg kunnen gebruik
blijven maken van hun snorfietsen Voor zover ik weet zit er op deze route geen enkele 
bezorgdiensten die gebruikmaakt van snorfietsen. SUMO rijdt met bromfietsen en elektrische 
bezorgfietsen.

De creativiteit van bovenstaande argumenten ontbrak helaas bij de argumenten voor het weren van 
snorfietsen. Argumenten als verkeersveiligheid, handhaafbaarheid, geluidsoverlast, gezondheid en 
vervuiling (fijnstof) liggen voor de hand maar zijn geheel weggelaten.

Een laatste opmerking: de huidige situatie heeft geresulteert in een wirwar aan
borden en onderborden. Bij elke zijstraat van de genoemde route staan opnieuw
borden “voetgangerszone”, met telkens weer andere onderborden (zie foto). Dit is
zonde van het straatbeeld en maakt het er voor snorfietsbestuurders niet direct
duidelijker op. Het is ze niet eens echt kwalijk te nemen dat ze deze borden nu
vaak voorbij rijden.
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