
Herstart herinrichting Spaarnwouderstraat 

Wij willen uitvoering van het door burgers ontworpen en 

uitgestelde herinrichtingsplan 2012 van de Spaarnwouderstraat 

tussen Amsterdamse Poort en de Burgwal. 

 

 

Geachte raadsleden, wethouder(s), 

  

Hierbij vragen wij, bewoners van de Spaarnwouderstraat, uw 

aandacht voor het volgende. 

In de jaren 2005-2012 hebben wij in nauw overleg met uw 

gemeenteraad, de Wijkraad Burgwal en de ambtelijke organisatie 

gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de Spaarnwouderstraat, 

tussen Burgwal en Amsterdamse Poort. 

Een en ander heeft destijds geresulteerd in een Voorlopig 

Ontwerp dat door ambtenaren van gemeente Haarlem is opgesteld 

conform het gemeentelijk beleid. Helaas werd destijds door de 

gemeenteraad, onder druk van de noodzakelijke bezuinigingen, 

besloten het Voorlopig Ontwerp op de zogenaamde “oranje lijst” 

van gemeentelijke projecten te plaatsen: dit betekende geen 

afstel, wel uitstel van realisatie. Toen wethouder Van Doorn ons 

berichtte dat de straatverlichting moest worden vervangen is dat 

op ons aandringen gebeurd overeenkomstig het in het Voorlopig 

Ontwerp opgenomen lichtplan: de door straatbewoners gewenste 

verlichtingsarmaturen op palen vervingen toen de 

kabelverlichting. Daarna is het helaas stil gebleven vanuit het 

stadhuis. 

Dat betekent dat de problematiek die mede aanleiding vormde voor 

bewoners om zich te organiseren en het gesprek aan te gaan met 

de gemeente, onverminderd is blijven bestaan: er wordt hard door 

gemotoriseerd verkeer door de straat gereden, niet zelden tegen 

het verkeer in.  De te zware auto’s van Spaarnelanden en ander 

(vracht)verkeer dat niet zorgen nog steeds voor hevige 

trillingen van de vele monumentale panden. De bestrating is nog 

verder verzakt en fietsparkeren en geveltuintjes zijn bijna 

onmogelijk door de aanwezigheid van paaltjes in de straat. 

In de eerste maanden van de corona lockdown zijn een aantal 

bewoners getuige geweest van het zoveelste ongeluk bij ons in de 

straat, in dit geval tussen een scooterrijder en een fietser die 

frontaal op elkaar zijn geklapt. Het was de directe aanleiding 

om de hoofden weer bijeen te steken en te bespreken hoe we nu 

eindelijk de gewenste verbeterslag in onze straat kunnen 

realiseren. Het Voorlopig Ontwerp, dat de gemeente naar verluid 

destijds al ca 150.000 euro heeft gekost, is wat ons betreft 

daarin nog steeds leidend. 

Wij vragen u dan ook om verdere uitwerking hiervan in een 

Definitief Ontwerp alsmede realisatie en vernemen graag op welke 

termijn dit nu zal gaan gebeuren. 

Graag lichten wij een en ander aan u toe in een persoonlijk 

gesprek met een afvaardiging vanuit onze straat. 

Met vriendelijke groet, 

De bewoners van de Spaarnwouderstraat 

 

 

  

  

  

  

De bewoners van de Spaarnwouderstraat gaan uit van een 

betrouwbare overheid die haar beloftes nakomt. In 2012 werd het 

goedgekeurde burgerinitiatief Herinrichtingsplan 

Spaarnwouderstraat uitgesteld. Tot op heden is dat nog steeds 

niet uitgevoerd.  

Wij willen nu uitvoering van het plan in 2021. 

 


