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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 10 februari 2022 

 Aantal bezoekers: 0 

 Aantal sprekers: 3 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

Na een toezegging van wethouder De Raadt wordt agendapunt 11 van de agenda gehaald. 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

5.  Transcript commissie d.d. 20 januari 2022 (alleen naar aanleiding van) 

  

Overige punten ter bespreking 

  

6.  Aftrapnotitie fietsbeleid 
(2022/12895) Commissie Beheer 10 febr. 2022. Het stuk is voldoende besproken en gaat niet 

door naar de Raad. 

  

6a Voortgang Actieplan Fiets 2020-2022 

(2022/49561) Commissie Beheer 10 febr. 2022. Het stuk is voldoende besproken. 
De VVD kondigt twee Moties aan. 

 

6b. Brief Rekenkamercommissie d.d. 24 januari 2022 stand van zaken RKC-aanbevelingen 2022/1 

De brief van de Rekenkamer is voor kennisgeving aangenomen 

 

7.  Uitslag draagvlakonderzoek parkeerregulering in Entree West 
(2021/800717) Commissie Beheer 10 febr. 2022 Het stuk is voldoende besproken 

 

8.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld 

 

 Ter advisering aan de raad 

9.  Vaststellen Definitief Ontwerp herinrichting Professor Eijkmanlaan en vrijgeven krediet. 

Commissie Beheer 10 februari 2022: akkoord voor besluitvorming in de raad als Bespreekstuk 

ovv de VVD, CU en OPHaarlem, (2021/763149) 

  

 •  Nieuwe Toezeggingen - Wethouder De Raadt, zegt toe een verkeersonderzoek uit te voeren 

na de herinrichting van de Prof.Eijkmanlaan op snelheid en verkeersintensiteit en de 

resultaten met de Raad delen. Toezegging is gedaan aan de VVD en het CDA 

(2022/244255) 
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 •  Nieuwe Toezeggingen - Wethouder De Raadt zegt toe dat onderzocht gaat worden of de 

bomen die nu op de Prof. Eijkmanlaan staan voor herplanting in aanmerking kunnen 

komen. (2022/244944) 

 

 Overige punten ter bespreking 

10.  Concept groenbeleidsplan vrijgeven voor inspraak 
(2021/252484) Commissie Beheer 10 februari 2022. Het stuk is voldoende besproken en gaat 
niet verder naar de Raad. 

 

11.  Kleverlaan- Marnixstraat 
(2016/554934) Commissie Beheer 10 februari 2022. Dit stuk is niet besproken na een 
toezegging van de wethouder. 
Nieuwe Toezegging - Wethouder De Raadt zegt toe dat het project Kleverlaan en 
Marnixstraat zal terugkomen in de raad. De raad zal de keuzes voorgelegd krijgen die 
voortvloeien uit het project (conform het HCPP). Indien dit zich voor zal doen zullen de 
dilemma’s fietspaden versus fietsstroken en 30 km versus 50 km ook voorgelegd worden aan 

de raad. (2022/243955). 

  
12.  Sluiting 
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1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Haarlemse Routekaart Duurzaamheid 

Commissie Beheer 10 februari 2022:  ovv GLH bespreken in een volgende commissie. 

(2021/430881) 

 

1.2. Quick wins 30 km/uur 

Commissie Beheer 10 februari 2022. Voor kennisname aangenomen. 

(2021/651797) 

  

1.2.1 Toezegging overzicht quick wins verkeersveilgheid met betrekking tbt obstakels 

en 30 km voor einde jaar naar commissie. 

Commissie Beheer 10 februari 2022. Voor kennisname aangenomen. 

(2021/550396) 

  

1.3. Stand van zaken onderzoek HOV-corridor Haarlem-Amsterdam/Schiphol 

Commissie Beheer 10 februari 2022. Voor kennisnamen aangenomen  

(2022/31748) 

  

2. Ingekomen stukken 

 •  Cederstraat; bezwaar diverse bewoners tegen mogelijke plaatsing 

fietsparkeerplekvoorzieningen. 

Commissie Beheer 10 februari 2022. Als bespreekpunt geagendeerd voor een volgende 

vergadering van de commissie Beheer ovv OPHaarlem 

 


