
Uitbreiding betaald parkeren in elf wijken in Haarlem en in de toekomst stadsbreed. 

Beste commissieleden en wethouders, 

Ik hoor onze Burgermeester nog zeggen in de Nieuwjaarstoespraak van dit jaar, dat als  het 

stadsbestuur wil innoveren  dit alleen kan, samen met inwoners die met hun ideeën komen en een 

stadsbestuur vinden ,die daar ook naar luistert en wil samenwerken met mensen die aan de slag 

willen, met ambtenaren die zich in willen zetten voor deze stad. 

Dit proces voldoet niet aan deze voorgestelde gang van zaken. 

Wat gaat hier mis? 

Er wordt hier van bovenaf door het stadsbestuur besloten dat er een parkeerprobleem is in de 

wijken.  

Heel veel mensen herkennen zich niet in het geschetste parkeerprobleem.  

Er is geen sprake van luisteren naar oplossingen van de bewoners. 

Een simpel verzoek om een  anti-parkeerpaaltje geplaatst te krijgen, vindt al geen gehoor. 

Maar dit tussen haakjes. 

Vervolgens  wordt er voor dit niet erkende probleem één oplossing  bedacht en eenzijdig  opgelegd 

nl. het invoeren van betaald parkeren en het invoeren van een parkeervergunningenplafond, zonder 

hierover in gesprek te zijn geweest met de betreffende bewoners. 

De wijkraden hebben in november 2022 hier dan maar het initiatief voor genomen door een 

bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. 

Bewoners kwamen massaal opdagen. 

Toen bleek dat de beslissing al genomen was, verlieten vele bewoners teleurgesteld en gefrustreerd 

de zaal. 

Zo zou het toch niet moeten. 

Dit bedoelde de Burgemeester niet in zijn Nieuwjaarstoespraak. 

Later in dit jaar hebben we, als  betrokken en actieve Haarlemmers s amen met het stadsbestuur en 

ambtenaren op de jaarlijkse Meet& Share, wel gezien hoe je samen tot een democratisch besluit kan 

komen. 

Daar is in ieder geval bij de totstandkoming van deze nota weinig van terecht gekomen. 

Ik wil u vragen om alsnog  in gesprek te gaan met de bewoners en naar hen  te luisteren  om tot een 

gezamenlijk, gedragen besluit te komen. 

En de nota niet vast te stellen alvorens er een democratisch proces heeft plaatsgevonden. 

Dank voor uw aandacht en luisterend oor!                                    

Mevr. Stroo 


