
Geachte commissieleden van de commissie Beheer, 
 
U zult aanstonds het voorlopig ontwerp voor de reconstructie Slaperdijkweg voorgelegd krijgen en 
daarover een besluit moeten nemen. 
 
Hierbij informeer ik u dat de participatie in goede orde en samenspraak heeft plaatsgevonden. 
 
Echter de uitwerking zoals die nu in het voorlopig ontwerp staat geeft geen enkele reden voor 
tevredenheid. 
Het ontwerp zoals het er nu ligt levert enkel verliezers op. 
 
-- Verliezers door de teruggang in veiligheid voor de weggebruikers, en dan met name de fietsers, die 
u zo'n wam hart toedraagt. 
 
-- Verliezers door de teruggang in leefbaarheid voor de bewoners door verschillende ontwerpdetails,  
o.a.  
- de vermenging van verkeersvormen en het laten kruizen van verkeersvormen waar dat niet nodig 
is, 
- het opheffen van inritten terwijl een projectplan gereguleerd parkeren met vergunningen op stapel 
staat, 
- een afzichtelijke eentonige haagrand die gedoemd is te mislukken, doordat de gemeente Haarlem 
zich al ruim 35jaar heeft betuigd dit soort groenvoorzieningen niet te kunnen onderhouden. 
(bewoners Slaperdijkweg verzorgen zelf al ruim 30jaar het openbare perk omdat de gemeente het 
niet doet) 
 
-- en Verliezers bij de verantwoordelijken van de gemeente Haarlem en voor de financiën van de 
gemeente in verband met de herstel- en aanpassingswerkzaamheden die na realisatie nodig zullen 
zijn. 
 
Deze punten in combinatie met een gebrek aan handhaving voor snelheidsovertreders en gebrek aan 
regelgeving voor e-bikes en wielrenners die de rode loper als racebaan zullen gebruiken, stemt ons 
treurig, sceptisch en wantrouwend. 
 
U wordt gevraagd zich nog eens grondig te beraden alvorens een besluit te nemen, want ieder 
veiligheidsknelpunt dat hier gecreëerd wordt, wordt gedragen onder uw verantwoordelijkheid. De 
bewoners zullen geconfronteerd worden met de dagelijkse sores, onveilige en onwenselijke situaties 
tot aan verkeersruzies en escalaties toe, maar de verantwoordelijkheid zal linea recta bij u als 
portefeuille-houders gelegd worden. U neemt een besluit over een wegvlak waar u in de rest van uw 
leven héél misschien nog 1 of 5 keer komt, maar wij de komende 40 jaar dagelijks mee moeten leven 
en geconfronteerd worden. U kunt vanuit uw zetel op afstand de kwestie aanschouwen en de 
aandacht verleggen naar een ander onderwerp, maar wij zullen als bewonersgemeenschap van de 
Slaperdijkweg ons duidelijk verweren tegen deze toekomstige onveilige situatie en de leefbaarheid 
op onze dijk verdedigen. 
 
Hopend dat u met wijsheid een besluit neemt dat leidt tot de oplossing van een probleem, dat in de 
eerste plaats helemaal geen probleem was totdat 'iemand' een reconstructie van de Slaperdijkweg 
bedacht.  
 
groet, 
Dhr. Claase 
 


