
 
 
Van: B van driel   
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 15:08 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Sterrenpad: verzoek om handhaving oneigenlijk gebruik door gemotoriseerd verkeer 
 
 
Aan: college van burgemeester en wethouders gemeente Haarlem 
Via: gemeenteraad Haarlem 
 
Geacht college / gemeenteraad, 
 
Hieronder treft u mijn (iets aangepaste) bericht aan handhaving gemeente Haarlem van heden 20 
maart 2020 aan. 
 
Ik verzoek u handhavend op te treden tegen het oneigenlijke gebruik van het Sterrenpad door 
gemotoriseerd verkeer en maatregelen te treffen om dit spoedig te verhinderen. 
 
Het zogenaamde Sterrenpad (geen naambordjes aanwezig) is een fietspad, tevens voetpad. Met 
verkeersborden aangegeven. Aan dit pad liggen verschillende maatschappelijke instellingen. 
 
Om als bezoeker daar met de auto te komen dient men aan de zuidzijde op het parkeerterrein net 
over de brug of elders in het Kleverpark te parkeren. Betaald dus. 
 
Bezoekers die vanaf de noordzijde komen kunnen bij badmintonclub Duinwijck (DeGirohal) gratis 
parkeren. Het Badmintonpad loopt aldaar dood op het Badmintonplein en Sterrenpad. 
Op dit Sterrenpad (fietspad) zijn door ? aanwijzingsbordjes geplaatst, met als opschrift: 
“Leveranciers” met pijl richting een van de schoolingangen.  
Over het fietspad dus. Dit is al het geval vanaf de ingebruikneming van het Sterrencollege. 
 
In toenemende mate wordt door leraren, ouders en bedrijven gebruik gemaakt van het fietspad met 
auto’s, bestelbusjes, vrachtauto’s en tractoren om bij het Sterrencollege te komen voor wat dan ook. 
 
Er is momenteel een werkterrein ingericht met hekken en er staan afvalcontainers. Open en bloot 
ook nog, waardoor het fietspad vaak door wegwaaiende rommel is bezaaid. 
 
Parkeren doet men over het algemeen zodanig op eigen terrein, zodat een bekeuring niet mogelijk is. 
Maar regelmatig treffen wij hier dus veel te hard rijdende bestelbusjes met name aan. Zeer gevaarlijk 
voor de wandelaars (met hond) en fietsers. 
 
Aan de oostzijde van het Sterrencollege is ook een ingang tot het terrein. Deze ligt in het verlengde 
van het Badmintonpad meteen langs De Rotonde (café) rechtdoor. Na herbouw van de badmintonhal 
moet men nu eerst om het gebouw van de duivenvereniging heen om daar te komen. 
Deze ingang kan prima gebruikt worden voor leveranciers, bezoekers en werklui. Parkeren, laden en 
lossen kan ook aldaar. 
 
Mijn vragen aan de gemeente Haarlem zijn de volgende. 
1. Wat is de formele status van het fietspad Sterrenpad in verkeerstechnische zin? 
2. Waarom zijn de paaltjes aan het begin en het eind van het Sterrenpad weggehaald, waardoor 
iedereen dit pad dus met gemotoriseerde voertuigen kan gebruiken? 



3. Als de paaltjes voor de surveillance van de politie en voor brandweer en ambulance ongewenst 
zijn, waarom worden dan geen automatische afsluitpalen gebruikt (zoals in de stad)? 
4. De kosten van dergelijke palen staan in geen verhouding tot de letselschade die wandelaars en 
fietsers kunnen oplopen, of speelt dat gevaar voor de gemeente geen rol? 
5. Waarom wordt niet opgetreden door politie of handhavers tegen het gemotoriseerde verkeer op 
het Sterrenpad? 
6. Is het wellicht mogelijk om de verwijzingsbordjes voor leveranciers te verwijderen en tevens 
borden te plaatsen dat gemotoriseerd verkeer op het Sterrenpad verboden is? 
7. Kunt u contact opnemen met het Sterrencollege en Scouting en hen aangeven dat parkeren elders 
en niet aan het Sterrenpad dient te geschieden?   
 
Graag verneem ik van u. 
 
Vriendelijke groet, 
B van Driel 
 
 



 


