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Onderwerp: Geparkeerde auto's en conditie wegdek Zuid-Schalkwijkerweg

Geachte wijkraad,

In uw brief van 10 juli 2019 worden door u zorgen geuit, enerzijds over geparkeerde auto's op 
uitwijkplaatsen en langs bermen en anderzijds over de huidige conditie van de Zuid-Schalkwijkerweg. 
Onder dankzegging voor uw betrokkenheid en reactie ontvangt u hierbij onze reactie.

Parkeren auto's
Op 17 september hebben u, de heer Spiekerman en onze procesmanager R. Luijsterburg een 
locatiebezoek gedaan naar aanleiding van uw brief.
Parkeren in de bermen en op de uitwijkplaatsen is juridisch toegestaan. Handhaving is daarom niet 
mogelijk. Geheel of gedeeltelijk op de rijbaan parkeren is verboden.
De volgende maatregelen zullen plaatsvinden:
1. Bebording waar nodig aanpassen/aanbrengen zodat duidelijk is welk verkeersgedrag gewenst 

is en waar er parkeerplaatsen zijn. Dit gebeurt in samenwerking met en ter goedkeuring door 
de verkeerspolitie.

2. Brief aan bewoners sturen waarin wordt uitgelegd wat het gewenste verkeersgedrag is en 
waar er wel/niet geparkeerd mag/moet worden;

3. Aan de afdeling Vergunningen & Handhaving vragen wij of hierna een eenmalige 
handhavingsactie gedaan kan worden.

Het streven is om de maatregelen nog dit jaar of uiterlijk begin 2020 aan te brengen.

De ervaringen die we met deze maatregelen opdoen, nemen we mee bij het project groot 
onderhoud aan de Zuid-Schalkwijkerweg.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Gedempte Oude Gracht 2, 2011 GR Haarlem
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Slechte conditie van het wegdek
In uw brief worden door u zorgen geuit over scheuren in het wegdek. Op 2 september jl. zijn de 
scheuren die een gevaar vormen voor de veiligheid van fietsers, opgevuld en zijn er 
waarschuwingsborden aangebracht.
Wij monitoren de situatie om te voorkomen dat er onveilige situaties optreden. Indien nodig worden 
daarna reparaties uitgevoerd totdat het groot onderhoud plaatsvindt.

Met vriendelijke groet.
Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

Daniëlle de Boo,
Afdelingsmanager Project- en Contractmanagement
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