
Verzonden op 26-8-2019 11:48:38 
Van pmiltenburg@haarlem.nl 
 
Geachte heer Steenbergen, 
 
Hierbij deel ik u mede dat uw e-mail is ontvangen. Excuses voor deze late reactie. Namens het 
college van burgemeester en wethouders is de e-mail in behandeling genomen onder 
registratienummer: 2019/657085.  
 
Graag informeren wij u over de tijdelijke maatregel voor gehandicapten in het deel dat nieuw bij het 
autoluwe gebied is gevoegd.  
 
Iedereen die een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag voorlopig het autoluwe gebied in. 
Hiermee kan ook worden geparkeerd op de Nieuwe Groenmarkt, Krocht, Smedestraat en Jansstraat. 
Dit geldt voor de bestuurders- en de passagierskaart. Rond half september worden de beweegbare 
palen verplaatst die het gebied afsluiten. Voor die tijd nemen wij contact met u op om te bespreken 
hoe gehandicapten dan het gebied in kunnen. 
 
Waarom deze maatregel? 
Afgelopen periode hebben we veel reacties ontvangen van mensen met een beperking over de 
verslechterde toegankelijkheid van de binnenstad sinds de uitbreiding van het autoluwe gebied in 
Haarlem. Ook u heeft de gevolgen voor de toegankelijkheid bij ons aangekaart. Daarom heeft de 
wethouder besloten deze tijdelijke maatregel te treffen.  
 
Binnenkort evalueren we graag de toegankelijkheid van het centrum. De gemeente treft vervolgens 
definitieve maatregelen om te zorgen voor voldoende toegankelijkheid van de binnenstad. Wij willen 
hierover graag met u in gesprek.  
 
Heeft u interesse? Dan horen wij dat graag. U kunt zich aanmelden via parkeren@haarlem.nl . Voor 
overige vragen kunt u ook mailen naar dit adres. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Elleke de Weers 
 
Namens Team Parkeren 
 
 
 
 
Van: info@rozesalonhaarlem.nl info@rozesalonhaarlem.nl <info@rozesalonhaarlem.nl>  
Verzonden: vrijdag 5 juli 2019 11:51 
Onderwerp: toegankelijkheid binnenstad 
 
Geachte Leden commissie Beheer,  
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
 
Sinds begin deze maand is de binnenstad autoluw en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de 
bezoekers van de Roze Salon 55+ Haarlem. Deze Salon vindt maandelijks plaats in wijkcentrum 
Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt en voorziet in een grote behoefte onder oudere LHBTI's.  
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Meerdere bezoekers zijn slecht ter been en beschikken over een parkeervergunning voor 
mindervaliden.  
 
Nu de binnenstad voor hen is afgesloten, betekent dat voor de meesten van hen dat zij niet meer 
zelfstandig de Roze Salon Haarlem  kunnen bezoeken. Parkeren aan de rand van de stad is geen optie 
omdat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn voor mindervaliden én omdat dit onoverkomelijk ver 
gelegen is van het wijkcentrum Binnensteeds.  
Wij betreuren deze ontwikkeling ten zeerste. De positie van oudere homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen is per definitie al kwetsbaar. De meesten hebben een zeer klein of geen sociaal 
netwerk en gevoelsgenoten ontmoeten in de Roze Salon Haarlem is voor hen zeer belangrijk.  
 
De gevolgen van het thans door de gemeente gevoerde beleid heeft vergaande consequenties voor 
onze bezoekers en werkt sociaal isolement in de hand. En dat is laatste is een beleidsterrein waar het 
college van B&W de voorgaande jaren volkomen terecht groots op inzet om dat tegen te gaan en te 
bestrijden.   
 
Wij zijn benieuwd of u de gevolgen voor deze kwetsbare mindervalide groep Haarlemmers in uw 
beleidsontwikkeling en -besluit heeft meegewogen en kijken uit naar uw reactie.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team Roze Salon Haarlem,  
 
 
Ruud Steenbergen  
Gay-Haarlem.nl,  
Regenboogpartner Haarlem  
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