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Parkeren in de Ter Kleefkwartier  
p/a Ingrid Elsing 

 
 

 
Aan: College B&W  
In kopie: Gemeenteraad, Commissie Beheer 
 
  
Haarlem, 16 oktober 2022 
 
Betreft verzoek versnelde invoering parkeerregulering gehele Ter Kleefkwartier  
 
 
 
Geacht College, raads- en commissieleden,  
 
Met interesse hebben wij kennis genomen van de Nota uitwerking parkeerregulering 
Haarlem en de mogelijkheid tot inspraak. We constateerden dat in volgorde de 
parkeerregulering in de verschillende wijken zal worden ingevoerd. Hierbij melden wij ons 
graag aan als nummer één in de rij!   
 
Reeds in november 2019 hebben wij, bewoners van het Santpoorterplein en een deel van de 
Engelszstraat, ons gemeld bij de afdeling Parkeervergunningen rondom de 
parkeerproblematiek in de buurt. Daarbij hebben we de afgelopen jaren onze krachten 
gebundeld met de bewoners rondom De Meester, het voormalig Sterrencollege. Vorig jaar is 
er zelfs een petitie aangeboden aan wethouder Berkhout waarbij zo’n honderd bewoners in 
de buurt zich hebben uitgesproken voor een parkeervergunningenbeleid waarbij ook 
mondeling is toegezegd dat er op korte termijn werk van dit beleid zou worden gemaakt.  
 
Wij bevinden ons al enige jaren aan de buitenrand van het vergunningenstelsel dat precies 
tot aan het Santpoorterplein loopt. De overlast van auto’s die niet tot de bewonersgroep 
boven de lijn Meester Cornelisstraat behoort, is aanzienlijk. Wij zien vooral veel: 

- Langparkeerders die hier parkeren en richting Schiphol gaan voor een reis van 
enkele weken; 

- Langparkeerders van buitenlandse auto’s die wonen in het 
parkeervergunningengebied; 

- Tweede auto’s van mensen uit het aangrenzende vergunningengebied (en zelfs van 
mensen uit het centrum); 

- Mensen van buiten Haarlem die hier ’s morgens hun auto zetten en dan met de 
(vouw)fiets of scooter het centrum ingaan.  

- Busjes van werklui en bedrijven die hier dagelijks en ook hele weekenden geparkeerd 
staan. 

Wat constateren we ook:   
- Rondom de lagere school Ter Cleeff is een blauwe ‘niet parkeren’ zone gemaakt 

tijdens haal- en brengmomenten van de school (Kiss&Ride) waardoor wij slechts 
eenzijdig langdurig kunnen parkeren. Op deze Kiss&Ride mag tijdens schooltijden 
logischerwijs niet langdurig geparkeerd worden maar veel van bovengenoemde 
doelgroepen doen dit helaas wel. 

- Veel klanten van de Dekamarkt, Albert Heijn Kleverpark en andere winkels komen 
ook met de auto en zijn niet te beroerd honderd meter of meer naar de winkels te 
lopen en hier te parkeren.   

- De voetgangersoversteekplaats, bestemd voor invaliden op de hoeken van diverse 
straten, wordt dicht geparkeerd wat het voor invaliden onmogelijk maakt de stoep op 
en af te rijden.  

- De bocht aan het Santpoorterplein hoek Engelszstraat is standaard vol geparkeerd. 
Soms gebeurt dat gedurende een heel weekend waardoor het bord Eenrichtingweg in 
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deze richting gesloten voor voertuigen enz. niet meer zichtbaar is met alle gevolgen 
van dien. Als je aan het begin van de Engelszstraat (de zuidzijde) geparkeerd staat 
en er staat een bestelbus op de Santpoorterpleinhoek dan heb je nauwelijks zicht op 
fietsers die de Engelszstraat (vanuit de westzijde) wel mogen inrijden. Dat levert voor 
die automobilisten een extra gevaarlijke situatie op bij het wegrijden. Zelfs nu sinds 
kort ook aan de overzijde eenzelfde bord Eenrichtingsverkeer is geplaatst, is deze 
gevaarlijke situatie niet gewijzigd.  

- Veel fietsers komende vanuit de Engelszstraat (oostzijde) pakken het trottoir aan de 
onevenzijde en fietsen in grote vaart langs de huizen of fietsen in tegengestelde 
richting het plein op daarbij een ander Eenrichtingsverkeersbord negerend. 
Waarschijnlijk omdat het plein onoverzichtelijk is geworden.  

 
Verder voorzien wij een nog grotere druk op onze wijk nu de verbouwingsplannen van het 
voormalig Sterrencollege aan de Verspronckweg/ Meester Cornelisstraat afgerond zijn. Daar 
worden weliswaar parkeerplekken voor bewoners in garages gecreëerd, maar wat gaan 
bezoekers doen? Wij vrezen dat ze een plekje zoeken waar dat gratis is. 
 
Wij hebben als bewoners de hoeveelheid auto’s voor onze deur de afgelopen jaren sterk 
zien toenemen en zijn de overlast meer dan zat.  
 
Wij vragen u als gemeente daarom het parkeervergunningsgebied zo snel mogelijk uit te 
breiden naar het geheleTer Kleefkwartier. 
 
Wij willen graag bij de eerstvolgende commissie- of raadsvergadering toelichting komen 
geven op de situatie en onze ervaringen in onze wijk om te benadrukken dat we graag als 
eerste wijk over willen naar het nieuwe systeem.  
 
Namens een groep bewoners die zich de afgelopen drie jaar ingezet hebben voor invoering 
van het parkeervergunningenbeleid in de Kleverparkbuurt / Ter Kleefkwartier:  

Olivier Arnolds (  
Iske ter Haar    
Matthijs Hermsen    
Marloes Luiten   
Edward Ter Horst   
Ingrid Elsing    (primair contact) 
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