Geachte leden van de Raad, mijn naam is Mirjam Sintnicolaas, secretaris van de
wijkraad Koninginnebuurt
Na alles wat u vanavond heeft gehoord willen wij de overweldigende mening van de
wijkbewoners samenvatten en ons standpunt concretiseren.
Uw instemming wordt gevraagd op de volgende punten:
1. Het definitief ontwerp Julianastraat e.o.
2. Het onmogelijk maken van de linksaf-beweging voor autoverkeer vanaf
de Van Eedenstraat komend vanaf het zuiden, richting
Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat.
Punt 1
Het DO Julianastraat e.o. is in lijn met het VO en wij adviseren de raad om dit z.s.m. uit
te voeren, in samenspraak met de projectgroep samengesteld uit bewoners.
Punt 2
De wijkraad maakt bezwaar tegen het tweede punt, zowel inhoudelijk als procedureel. Ik
verzoek u om de volgende redenen niet goed te keuren en separaat te behandelen in
een Verkeersplan voor de gehele wijk en omgeving.
1. De reikwijdte van de voorgestelde maatregel overstijgt de Julianastraat
e.o., zonder dat de (nadelige) gevolgen voor het grotere gebied in beeld
gebracht worden.
2. Evenmin zijn de bewoners die nadeel van de gevolgen ondervinden
betrokken bij de voorbereiding zie college besluit 5.2.1. Wij hebben hen
op het laatste moment nog kunnen informeren en zij hebben massaal de
petitie getekend. Ongeveer 400 handtekening in een krappe week tijd.
3. De gevolgen voor de verkeersveiligheid op andere plaatsen in de wijk
blijven buiten beschouwing zie college besluit 4.3.1. Scholen en
bewoners maken zich hier grote zorgen over. Een verplaatsing van het
verkeer van deze hoofdweg de 30/km zone in, is allesbehalve wenselijk
en veilig.
4. De voorgestelde maatregel volgt niet uit een samenhangende visie op
de verkeerscirculatie van het zuidelijk deel van Haarlem. Ook ontbreekt
de samenhang met de voorstellen die m.b.t. het Houtplein in discussie
zijn, zie college besluit 5.3.1. Er is dus geen urgentie om nu deze
maatregel toe te passen, zonder na te denken over de gevolgen in de
wijdere omgeving.
We gaan ervanuit dat u de wijkraad waardeert voor het informeren van bewoners en de
input waardeert die bewoners u teruggeven. We verwachten dat u de inspraak
procedures respecteert, zeker in de week van de democratie. De wijkraad wil graag met
u aan tafel, om samen met alle belanghebbenden (ook het wegcomité) het
verkeersprobleem in de gehele wijk constructief en gedegen aan te passen.
Wij zeggen JA tegen punt 1 DO Julianastraat e.o. en Nee tegen het ondoordachte linksaf
verbod die na de inspraak procedure is ingebracht.
De Wijkraad Koninginnebuurt

