
 

Inspreken Cie Beheer 14 maart 2023  
Dhr. Van Looveren (WR de Krim)   

 

Geachte voorzitter en commissieleden,   

Na het uitbrengen van het voorstel voor parkeerregulering in Haarlem zijn er veel reacties  

gekomen. Een petitie ondertekend door ruim 8000 mensen en ongeveer 1200 zienswijzen.  Ook 

ik heb een zienswijze (nr.81) ingediend, maar in de zienswijzenota heb ik geen antwoord  op mijn 

vragen terug gevonden. Ik ben niet de enige die geen antwoord heeft gekregen op  zijn vragen.   

Naar ons idee is de gemeente ondoordacht te werk gegaan. Terecht is er eerst een onderzoek  

naar de parkeerdruk gedaan en u heeft daaruit een grens van 85% als criterium gekozen voor  uw 

parkeerregulering.    

Aan de hand van dat rapport had de gemeente de wijken in moeten gaan om gezamenlijk met  de 

burgers vast te stellen welke echte problemen zij ervaren. Nu zijn de bewoners gepasseerd  en 

niet betrokken bij wat u als gemeente denkt dat wij, burgers als ongemak ervaren met het  

parkeren.    

De gemeente heeft ons als burgers genegeerd. Wij zijn echter de direct belanghebbenden en  

kunnen het beste per lokale situatie verwoorden waar de problemen zitten met het verkeer  en  

parkeren  en  welke  oorzaken  daarvoor  zijn.  Naar  ons  idee  kunt  u  dat  niet  uit  het  

onderzoeksrapport halen.   

Het voorstel is te generiek en houdt geen rekening met allerlei individuele situaties. U heeft  met 

grof geschut geschoten en daarmee geen doel getroffen. In het Te Zaanenkwartier weten  we dat 

we door een “waterbed” effect zullen worden overvallen.   

Mijn vragen aan u, commissie zijn daarom:    

1.  Wat is de werkelijke noodzaak om “gereguleerd parkeren” in te willen voeren?    

2.  Welke  concrete  problemen  ervaren  de bewoners  zelf  om  deze  maatregel  te  

rechtvaardigen? Een incidentele meting van een extern bureau geeft daar niet het  

antwoord op.   

3.  Er is onrust ontstaan. Hoe gaat de gemeente verder het gesprek aan met de   

bewoners?   

Dank voor de geboden inspreektijd en ik sta open voor uw vragen.   

Dhr. Van Looveren (WR de Krim/WG verkeer Haarlem-Noord)   
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