
Haarlem, 15 juni 2021 

 

Inspraak Woonerfstatus Kruidenbuurt door Linda Steeman – bewoner in de 

Commissie Beheer d.d. 17 juni 2021, agendapunt 7. 

 

Geachte leden van de Commissie Beheer en andere aanwezigen, 

Onder het motto "geef nooit op", ga ik wederom vragen aan de gemeenteraad 

om ons als woonerf bedoelde gelijkvloerse wijkje, alsnog de status "woonerf" te 

verlenen.  

Na 2 afwijzingen met nogal vreemde argumenten zoals a) nog geen doden 

gevallen en b) onderling regelen met de buren is er nu weer een afwijzing met 

als argument dat er geen geld voor is en ik over een paar jaar het maar weer 

eens moet gaan proberen.  

Ik wil u allen uitnodigen, raadsleden en wethouder, om een wijkschouw in de 

Kruidenbuurt af te spreken. Ik ben er voor 100% van overtuigd dat zodra u hier 

loopt ook direct zult begrijpen dat wij geheel terecht u dit verzoek doen. Hier 

rennen namelijk kinderen uit de voordeur of voortuin direct tussen de 

geparkeerde auto's de straat op. Er zijn namelijk geen stoepen om op te spelen 

alleen maar parkeervakken en rijweg.  

Ouderen die hier vaak slecht ter been zijn en gebruik moeten maken van de 

rijbaan, worden bijna voor hun sokken gereden door autoverkeer dat het wijkje 

gebruikt als sluiproute, parkeervoorziening of snel de pakketten bezorgen.  

Iedereen die het wijkje kent kan begrijpen dat je 15 kilometer (of zelfs minder) 

per uur zou moeten rijden om spellende kinderen of wandelende mensen te 

kunnen ontwijken. Echter, er mag 30 km per uur worden gereden volgens de 

verkeerslegger. Iedereen zal ook begrijpen dat er veel mensen zijn die graag 

harder rijden dan het maximum soms wel met flink het gaspedaal ingetrapt. 

Er zijn zeker ongelukken gebeurd (ik heb vaak genoeg een schoolkind met fiets 

helpen opstaan dat werd aangereden) gelukkig niet met dodelijke afloop. Er 

rijden ook nog eens heel veel kinderen door onze wijk naar school.  

Eloy Aerssens (VVD) en Moussa Aynan (Jouw Haarlem) steunen mij in dit 

initiatief en zijn vorige week weer geweest voor een rondje in de wijkjes en 

hebben ook gesproken met buurtbewoners ter plekke. 

Tot op heden snapt iedereen die de Kruidenbuurt-woonerfjes bezoekt dat hier 

echt veiligheid gewaarborgd zal moeten worden. Wij vragen geen geheel 

vernieuwde wijk waarvoor de gemeente diep in de buidel moet tasten.  

Nee….. het woonerf ligt er al en behoeft slecht een aantal aanpassingen, zoals 

drempels en/of bloembakken. 

Ook wethouder Floor Roduner en Willem Hein Schenk (stadsarchitect) zijn 

onlangs voor een rondje door de buurt geweest om kennis te maken met onze 



mooie wijk. Komt u alstublieft ook gewoon eens door de wijk wandelen en praat 

met de bewoners.  

Ik denk dat de wandeling u al veel antwoorden gaat geven waarom wij dit zo 

belangrijk vinden. 

Tot slot geef ik u nog mee dat de wijkraad Europawijk dit voorstel van harte 

steunt. 

Beste gemeente Haarlem: It ain't over until the fat lady sings             

 

Linda Steeman 

Bewoner Kruidenbuurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Foto’s Kruidenbuurt 


