
Inspraakreactie wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 
“Actieplan Fiets” 
RC Beheer 14 mei 2020 
 
 
         Haarlem, 11 mei 2020 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
U bespreekt op 14 mei 2020 het B&W-besluit “Actieplan Fiets”.  
 
Wij brengen in dat kader graag ons bijgaande verzoek van 20 oktober 2019 aan het college 
onder uw aandacht. Uw commissie ontving destijds een afschrift. 
In paragraaf 1.3.8. wordt ons verzoek genoemd en krijgt ons voorstel tevens een vervolg bij 
de aldaar door B&W genoemde ‘maatregel’.  
 
Wij hopen op uw positieve instemming met deze beoogde maatregel opdat dit B&W voorstel 
kan worden doorgeleid naar opname tijdens een volgende actualisering van de APV. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 
namens dezen, 
Dick Smit, 
voorzitter 
info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl 

 

1 bijlage 

 

 



Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Grote Markt 2,  
Haarlem 
 
 
Betreft: verzoek opnemen fietsparkeren in APV 
 
 
                               Haarlem, 20 oktober 2019 
 
 
Geacht college, 
 
Wijkbewoners (en ook anderen) in het “Raaksgebied” ondervinden momenteel overlast van 
geparkeerde fietsen op straat. Gesproken kan worden van een chaos. 
De behoefte voor stallingsruimte is door uw college onderkend. Met name in het Raaks III 
gebied wordt binnen enige tijd een fietsenstalling gerealiseerd. Ook worden er acties 
ondernomen t.a.v. zogenoemde “weesfietsen”. 
 
Niettemin maken wij ons vanuit de wijk bezorgd dat, na de realisering van Raaks III en in het 
bijzonder de realisering van de beoogde fietsenstalling, er mogelijk nog steeds een chaos kan 
ontstaan met betrekking tot het fietsparkeren op straat. De zorg is dat de loopafstanden 
naar de stalling als lang worden ervaren en rekken en de vakken overvol raken en fietsen her 
en der worden gestald. En dat er, ook na de realisering van de beoogde fietsenstalling, 
slechts via actieve handhaving een chaos kan worden voorkomen. 
 
Handhaving is echter alleen mogelijk binnen een juridisch kader c.q. regelgeving; met name 
de APV. Om chaos in de definitieve situatie voor te zijn, wanneer tijdelijke vakken worden 
opgeheven, stelt onze wijkraad preventief voor het verbod tot stallen buiten de aangewezen 
plaatsen in het Raaksgebied (stalling, rekken, vakken) in de APV op te nemen. Zodat, indien 
deze zorg terecht blijkt en, de situatie zich inderdaad voor gaat doen handhaving gelijk kan 
optreden (de geest in de fles kan houden) en niet pas nadat alsnog later regelgeving wordt 
opgenomen in de APV. Wij achten de locatie Raaks straks namelijk vergelijkbaar met de 
huidige van het Stationsplein (in de APV verankerd). 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 
 
Dick Smit, voorzitter 
 
 
 
cc: leden RC Bestuur en RC Beheer 


