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  27 Januari 2021 

 
Onderwerp: Raadscommissie Beheer d.d. 27 mei 2020, stand van zaken woonerfstatus Kruidenbuurt? 
 
 
Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
 
Op 27 mei 2020 heeft mevr. L. Steeman ingesproken bij de raadscommissie Beheer bij agendapunt  
‘5. Spreektijd voor belangstellenden’ over de woonerfstatus Kruidenbuurt. Zie hiervoor ook het 
transcript: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/27-
mei/20:00/05-27-transcript-Commissie-Beheer-27-mei.pdf.  
In de vergadering hebben diverse fractieleden vragen gesteld en heeft de heer M. Aynan specifiek 
gevraagd of het college kan reageren op de inspraak.  
 
Wij, de wijkraad, werden aan deze afspraak herinnerd door een aantal vragen en klachten uit de wijk. 
Er wordt helaas nog steeds te snel gereden. Niet alleen op/in het woonerfgedeelte, maar helaas ook 
weer/nog steeds bij de Venkelstraat (30km) voornamelijk bij de versmalling ter hoogte van het 
kinderdagverblijf Hero.  
 
Tot op heden hebben zowel mevr. Steeman, de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk of de 
wijkraad Europawijk geen reactie meer ontvangen van het college of van de ambtenaren van de 
gemeente. 
 
Graag ontvangen wij alsnog een goede reactie van het college, of een datum waarop wij de reactie 
kunnen verwachten, zodat wij dat ook kunnen delen met bewoners. 
 
Namens de wijkraad Europawijk, 
 
 
Y. van Schie, voorzitter 
 
 
 
 
 
Bijlage: achtergrond 
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Bijlage: 
 
Achtergrond 
De inspraak op 27 mei 2020 was een reactie op een brief van de gemeente, d.d. 22 april 2020, 
‘Inrichting Kruidenbuurt als woonerf’  van de heer R. Boetekees (Verkeerskundig beleidsadviseur  – 
beleidsuitvoering Openbare Ruimte) aan de wijkraden Schalkwijk. In deze brief werd aangegeven dat 
de gemeente  geen aanleiding zag om op korte termijn iets te regelen. In dezelfde brief werd ook 
geschreven dat bewoners onderling, eventueel met ondersteuning van de wijkraad, het 
snelheidsprobleem konden oplossen?! De gemeente had/heeft geen capaciteit om met (verschillende) 
bewoners(organisaties) in overleg  te gaan. 
 
De heer R. Boetekees reageerde op een brief (per mail, d.d. 30 maart 2020) van de werkgroep Verkeer 
en Vervoer aan de heer S. Bosma van de afdeling BBOR, waarin werd gevraagd om in de Kruidenbuurt 
het regiem van woonerf ook goed formeel in de wegenverkeerslegger vast te leggen. 
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