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Fietsersbond over fietsen in de Gierstraat  
Commissie Beheer 3 september 2020, agendapunt 11 

 
Sinds jaar en dag is de Gierstraat onderdeel van een voetgangerszone waar fietsen is 
toegestaan, zonder veel problemen, met soms enige wederzijdse irritatie. 
Het College is voornemens de Gierstraat ‘s zaterdags af te sluiten voor fietsverkeer, op 
instignatie van de wijkraad Vijfhoek, als onderdeel van “Maatregelenpakket Vijfhoek” (pag 5). 
 
De Fietsersbond is faliekant tegen het plan. De Gierstraat is een belangrijke doorgangsroute 
van noord naar zuid (en andersom) door het centrum van de stad. Meer dan 4000 fietsers 
per etmaal maken hier gebruik van, ook op zaterdag. Er is geen alternatieve fietsroute 
anders dan door de smalle en hobbelige woonstraatjes van de Vijfhoek. Een verbod zonder 
aantrekkelijke alternatieve route gaat niet werken, fietsers zullen het verbod negeren. En dat 
leidt alleen maar tot meer irritatie tussen voetgangers en fietsers.  
 
De Fietsersbond is niet om advies gevraagd, de ondernemers hebben “luid en duidelijk” 
kenbaar gemaakt tegen het plan te zijn, de aanwonenden van de Gierstraat zijn niet 
geraadpleegd en de fietsende gebruikers zijn niet naar hun mening gevraagd.   
Is dit het Haarlemse fietsbeleid anno 2020? Het lijkt erop dat dit de zoveelste “losse flodder” 
is in korte tijd. Eerst worden op de Botermarkt zomaar de fietsklemmen ingeruild voor 
fietsvakken, wordt de Lange Veerstraat 24/7 afgesloten voor fietsers en nu is de Gierstraat 
aan de beurt. 
 
Wij verzoeken u dit plan uit het “Maatregelenpakket Vijfhoek” te doen verwijderen en geen 
goedkeuring te verlenen voor de kosten van de proef zijnde €20.000,- 
 
De huidige situatie in de Gierstraat is verwarrend met zowel borden RVV G07zb, “fietsen 
toegestaan”, als borden RVV L54b, “wandelstraat fiets te gast”. Wij stellen voor uitsluitend 
gebruik te maken van borden RVV L54b zodat eenduidig is dat fietsers te gast zijn: “Opgelet, 
pas je snelheid aan. Hier mag je als fietser inrijden maar voetgangers hebben altijd 
voorrang”. 
Verder is betere handhaving gewenst op brom-/snorfietsen en aandacht voor het beperken 
van overdadige uitstallingen die op diverse plaatsen het hele “voetpad” blokkeren.  
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