
Geachte leden van de commissie beheer,

Enige tijd geleden heb ik in uw commissie ingesproken over o.a. de Willem Klooslaan. Namens de 
Fietsersbond pleitte ik daar voor fietsstraat in asfalt. De commissie ging daar in meerderheid in mee
maar een motie werd helaas niet gesteund. Wethouder Snoek zag aanpassing van het ontwerp niet 
zitten omdat de inspraak al liep of inmiddels was afgelopen.

In mijn bijdrage haalde ik ook het project Generaal Spoorlaan aan, deel uitmakende van dezelfde 
hoofdfietsroute. Het is inmiddels duidelijk dat dit VO in januari klaar moet zijn. In het ontwerp 
staan tot op heden suggestiestroken in -alweer- klinkers. Met suggestiestoken zijn we helemaal niet 
blij, maar met name de klinkers gaan lijnrecht in tegen beleid als HVVP en Uitvoeringsprogramma 
Fiets. Er is géén beleid dat hier voorkeur voor klinkers uitspreekt. Dus waar komen die klinkers 
toch vandaan?

Verder is er bij dit project wederom geen startnotitie gemaakt, dus deze is ook nooit behandeld door 
uw commissie. Er is wel een concept startnotitie uit 2016, maar die is in de prullenbak verdwenen. 
Jammer, want daar stond de wens voor fietsstroken in asfalt duidelijk in.

Normaliter zou ik gewacht hebben tot het VO besproken wordt in de commissie. Maar dan zal de 
wethouder waarschijnlijk weer zeggen dat de inspraak al loopt en wordt het moeilijker nog iets te 
veranderen. Ik kom a.s. donderdag dus inspreken zonder dat het onderwerp op de agenda staat. Het 
is niet anders.

Naast asfalt op de fietsstroken vindt de Fietsersbond onderstaande zaken belangrijk op deze 
hoofdfietsroute:
- échte fietsstroken, geen suggestiestroken. Op suggestiestroken mag worden geparkeerd.
- voorrang op zijstraten, middels uitritconstructies (doorlopend trottoir)
- een smallere rijloper van max 2,5 meter breed ipv 3 meter. Dit remt de snelheid van het 
autoverkeer.

Onderstaand vind u een goed voorbeeld van een woonstraat met een 2,5 m brede rijloper in 
klinkers, fietsstroken in asfalt, met voorrang op zijstraten.

Met vriendelijke groet,

Mark Hunting
Fietsersbond regio Haarlem




