
Doorfietsroute door Haarlem-Noord 

Geachte voorzitter en leden van de commissie beheer, 

Gisteren hield wijkraad de Krim haar jaarvergadering in coronastijl, compleet met QR-
codechecks. Een van de onderwerpen betrof de geplande doorfietsroute door de wijk als 
onderdeel van het snelfietsroutenetwerk van de Provincie Noord-Holland. 

Vorige maand stuurden we u daarover een brief die nu in de stukken zit. 

Het Haarlems Dagblad hield afgelopen week een enquête die aangaf dat 71% van de 
respondenten positief staat tegenover een ‘fietspad in een weiland’. 

Wij spraken met de fietsersbond die, anders dan het voorstel van de Provincie Noord-
Holland, nu opteren voor een route die de Delft tweemaal kruist met bruggen naar de 
berm van de N208. Gevaarlijk, milieuonvriendelijk en duur. 

Wijkraad de Krim is groot voorstander van het veiliger maken van de Lodewijk van 
Deijssellaan door 1-richtingverkeer te introduceren en snelheden terug te brengen tot 
maximaal 30 km/uur.  Goed voor fietsers. Dit vraagt om een aangepast 
verkeerscirculatieplan in de wijk en mogelijke transformatie van de erfontsluitingsweg 
naar een fietsstraat. 

Al twee jaar worstelt de ambtenarij om de opdracht van de wethouder te vertalen in een 
startnotitie. Stakeholders worden helaas nog steeds niet betrokken bij het opstellen van 
die broodnodige startnotitie. 

De jaarvergadering gisterenavond sprak zich uit voor een participatieve deelname aan de 
voorkant van zo’n startnotitietraject. 

We staan in goed contact met de aangenomen procesmanager, maar hij is gebonden aan 
de regels die gesteld worden voor het volgen van het proces. 

Gezien de verwachtte en gememoreerde ontwikkelingen in de brief vragen we u het 
onderwerp te agenderen in een volgende commissievergadering. Onze jaarvergadering is 
ervan overtuigd dat die nadere communicatie aan de voorkant zal leiden tot de 
benodigde duidelijkheid over de strekking van de nog te formuleren startnotitie. 

Dank u voor het geboden podium. We staan open voor uw vragen. 

Hoogachtend, 

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim 


