
 
 
Van: acschreurs@kpnmail.nl <acschreurs@kpnmail.nl>  
Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 10:56 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Reactie op artikel "parkeren flink aan banden gelegd in 11 Haarlemse wijken" 
 
Geachte griffie en redactie, 

Ik zou graag willen weten of hetgeen in bijgesloten artikel op waarheid berust of pure 
stemmingmakerij is. Ik woon nl zelf in het Houtvaartkwartier/Zeeheldenbuurt.  
In onze buurt is vorig (!!) jaar een parkeeronderzoek gedaan door de Gemeente Haarlem, waarbij de 
uitslag was dat meer dan de helft van de bewoners NIET betaald parkeren in de buurt ingevoerd 
willen zien en dat dit DAAROM dan ook NIET zou worden ingevoerd. 
 
https://www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl/nieuws/meeste-bewoners-zeeheldenbuurt-tegen-
betaald-
parkeren/?fbclid=IwAR2ghFzJXnbL8TgCe2PeqQ2o9gqGNDzYaWGBX7cIdjcV9jr7fW28GyNW2mU 
 
https://www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210706-Uitslag-
Parkeeronderzoek-Zeeheldenbuurt-juni-2021-ver-1.pdf?fbclid=IwAR3uqEGrBxPg-
ToT6XSs4z2HpAgEZ7U3JsjjqPU-bK1e2TtLW1W_zML9dEk 
 
In uw artikel lees ik nu totáál iets anders. 
 
In dit promofilmpje van de gemeente zélf zegt zij dat “wij hier als buurt samen over beslissen”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wmVhFJ7kGxw 
 
 

 
 
Ik, en met mij vele andere bezorgde buurtbewoners (men is een petitie gestart die inmiddels al meer 
dan 4.200 (!!) keer ondertekend is => https://petities.nl/petitions/beperk-het-betaald-parkeren-in-
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haarlem?locale=nl&fbclid=IwAR1I5GhRoRI6l0iD1jycd7LADO_2Wqg6aDxmEHPl2CFMWB1zQvwVxVvD
YdA ), willen héél graag antwoord, zowel van u als van de griffie. Waarvoor dank.  
 
Mocht dit nl wél zo zijn, dan voorspel ik actie. Snoeiharde, daadwerkelijke actie in navolging van de 
boerenprotesten die al maanden gaande zijn. Want zó ga je níet met hardwerkende bewoners,  hun 
belastinggeld en hun stem en wensen om. En dan ga ik door tot de onderste steen boven komt. Want 
er wordt doodleuk gesteld dat betaald parkeren helpt tegen het ‘parkeerprobleem’, maar zelfs na 
HERHAALDELIJK navragen, heb ik NOG NOOIT enige uitslag van wélk onderzoek dan ook, gezien of 
mogen ontvangen. Ik ben zo ondertussen érg benieuwd wat de ombudsman hiervan gaat vinden.  
 
Het is een FARCE dat Haarlem een parkeerprobleem heeft: dit is een door diezelfde raad GECREEERD 
probleem, op het moment dat zij, in de voetsporen tredend van hun grote voorbeeld Amsterdam, 
onze binnenstad autoluw en – vrij maakte. WIJ, de bewoners, hebben daar nl NOOIT OM GEVRAAGD. 
Wij zijn Amsterdam niet en willen dat ook niet zijn of worden!!! Wij zijn Haarlem. En de geboren, 
getogen en gebleven Haarlemmer wil dat graag blijven!!!!  
 
Verder zijn er géén rapporten over onveilige situaties of ongevallen in relatie tot parkeer-
’problemen’. Gewoon NIET.  
 
Dit lijkt een hele slinkse manier van het kartel (= College B&W+gemeenteraad) om problemen, óók 
weer door henzelf gecreëerd, door plaatsten aan te wijzen als ontwikkelzones waar dat eigenlijk (oa 
qua ontsluiting en ruimte) helemaal niet kán, op te lossen. Zie https://haarlem.nl/ontwikkelzone-
zuid-west 
 
Ik pas ervoor, om samen met mijn buurt- én stadsgenoten, de dupe te worden van wederom 
WANBELEID, een MASTERPLAN door de strot geduwd te krijgen op basis van een gammele 
spelregelkaart!  
 
Het lijkt wel of het kartel D66 – Groen Links – CDA – PvdA wat onze gemeenteraad gekaapt heeft, 
vergeten is hoe, door wie en vooral vóór wie zij in de bestuurderstoel zitten! Ooit waren wij trots op 
onze stad. ONZE stad, die door buitenstaanders in het huidige bestuur, totaal wordt gesloopt. We 
zijn inmiddels nummer één op de lijst van filehoofdstad én de MEEST versteende stad van 
Nederland. 
 
https://indebuurt.nl/haarlem/nieuws/twijfelachtige-eer-ondanks-minder-verkeer-is-haarlem-
filehoofdstad-van-nederland~104136/ 
 
https://indebuurt.nl/haarlem/nieuws/dubieuze-eer-haarlem-is-de-meest-versteende-stad-van-
nederland~144932/ 
 
En dan durft men nu met droge ogen te beweren dat deze plannen, door het weghalen van 
parkeerplekken, er méér groen en speelplaatsen voor in de plaats zouden komen. Dat gebeurt al 
meer dan 12 jaar niet. SCHAAM JE KAPOT!  
 
Graag bericht.  
 
Met vriendelijke groet,  
Agnes Schreurs 
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