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Aan:      de leden van de gemeenteraad Haarlem 
Betreft: Reactie op initiatiefvoorstel Haarlem City Bus 
Datum: 8 maart 2019 
Van:      wijkraad Welgelegen 
 
Geachte raadsleden,  
Graag geeft wijkraad Welgelegen zijn reactie op ‘Haarlem City Bus, voor een bereikbare binnenstad’, 
het initiatiefvoorstel van de raadfracties van ChristenUnie, OP Haarlem, SP en Trots Haarlem.  
De Wijkraad staat sympathiek tegenover het idee om de binnenstad beter te ontsluiten met behulp 
van kleinschalig elektrisch openbaar vervoer. De wijkraad ziet een fijnmazig netwerk als een goede 
stap voor een betere bereikbaarheid van het autoluwe stadscentrum. Daarnaast beschouwt de 
wijkraad een dergelijk netwerk als een belangrijke stap om niet langer alle grote intercity bussen de 
hele stad door te laten rijden. Door een netwerk van elektrisch openbaar vervoer kan een deel van 
de grote intercity bussen keren aan de rand van de binnenstad, bijvoorbeeld bij het door ons vurig 
bepleite knooppunt Buitenrust.   

De meeste Haarlemmers zullen te voet of met de fiets naar het station gaan of naar knooppunt 
Buitenrust. Het kleinschalig elektrisch OV kan dan deze knooppunten bedienen en tevens de opmaat 
zijn voor een fijnmazig netwerk door heel Haarlem. De wijkraad Welgelegen heeft daarbij een 
grotere doelgroep voor ogen dan die welke genoemd worden in het initiatiefvoorstel. Iedere 
Haarlemmer zou van deze dienst moeten kunnen profiteren, niet alleen mindervaliden en toeristen.  

De wijkraad verbindt aan de voorgestelde introductie van de Haarlem City Bus wel een belangrijke 
voorwaarde. Deze mag niet leiden tot verdere opvoering van de verkeersintensiviteit, om te 
beginnen niet op het knelpuntentraject rond het Houtplein. Bij de introductie dient dan ook een 
aantal intercity bussen te stoppen aan de rand van het centrum. De omgeving van het Houtplein, is 
onder het huidige OV-concessieregiem al meer dan boordevol. Met een nog groter aantal bussen 
nemen leefbaarheid en verkeersveiligheid voor bewoners, voetgangers en fietsers nog verder af, hoe 
klein de bedoelde bussen ook mogen zijn.   

Mocht u dat wensen, dan meldt de wijkraad zich graag als gesprekspartner voor de verdere 
ontwikkeling van dit mooie initiatief. 

Namens wijkraad Welgelegen 

Met vriendelijke groet, 

 
John van de Gevel, secretaris wijkraad Welgelegen. 
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