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 Geacht College. 

Ik ben Henny de Vos en woon op de Noorder Emmakade in de Koninginnenbuurt.  

Namens mijzelf en vele bewoners die massaal hebben getekend op de handtekeningenlijst in de Koninginnebuurt, 

teken ik bezwaar aan tegen het punt 2 in het DO Julianastraat. e.o.  

Tot de grote verbazing is er, zonder enige inspraak of overleg met de bewoners, een nieuw item toegevoegd aan 

het plan.  Niemand van de bewoners is erin gekend. Ook niet de bewoners die getekend hadden bij het VO-voorstel 

alwaar dit punt niet in stond, is in deze toevoeging gekend.  

Wij begrijpen niet hoe de gemeente deze maatregel kan voorstellen met verstrekkende gevolgen voor het gehele 

verkeer in de wijk en daaromheen. De gevolgen gelden bijvoorbeeld ook voor de wijken in Haarlem-west, die ook 

zeker hierover geïnformeerd hadden willen worden. Ook stichting de Baan die met busjes naar hun locatie moeten 

zal hier veel hinder van ondervinden.  

Men is het over een ding eens: Deze verkeersmaatregel moet niet doorgaan. 

Ik heb vele reacties van de bewoners in onze wijken ontvangen zoals: 

• Hoe kom ik bij mijn huis,? dat is de meest gestelde vraag in het noordelijke deel van de wijk, moet ik nu 

door allerlei woonstraten rijden of rondjes rijden om toch maar in mijn straat en bij mijn huis te komen? 

• Is dit de nieuwe democratie van de gemeente om op slinkse wijze er een plan er door heen jassen vroeg 

men zich af?  

•  Is dit hoe een gemeente met zijn bewoners omgaat, mensen voor het blok te zetten? 

• En daarmee de andere straten belasten met extra verkeer? 

• Wie bedenkt nou zoiets je kunt toch maar niet zo een doorgaande route afsluiten? 

• Zijn ze nu gek geworden daar in de gemeente om zomaar een wijk ontoegankelijk te maken?  

De vele reacties samengevat: De bewoners zijn boos, hebben veel ongeloof en vragen zich af hoe dit kan bestaan. 

Wij zijn dan ook op zoek naar een verkeersplan met toekomstvisie. 

De bewoners weten dat het is een drukke route maar als je daar gaat wonen dan weet je dat, en dat er een 

oplossing zou moeten komen dat vinden ook wel veel bewoners, maar dan wel in overleg met alle bewoners en 

belanghebbenden in de Koninginnenbuurt, de wijken er omheen en het westelijke deel van de stad.  

Punt 1 staat geheel los van punt 2 dus de DO  wat betreft de riolering voor de Julianastraat e.o. kan gewoon 

doorgaan.  Punt 2 zou men moeten afkeuren en dat in een breder veld met alle betrokkenen weer opnieuw op de 

agenda  zetten. 

 Hierbij  dus onze aanbeveling  aan de Commissie leden : Schrap punt 2! 

Henny de Vos  

Wijkraadslid en bewoner van het Noordelijke gedeelte van de wijk.  


