
Geachte Commissie Bestuur, 

 

Laat ik voorop stellen dat ik waarschijnlijk niet de enige inwoner van deze 

prachtige gemeente ben die zich ergert aan het dramatische fietsenbeleid. 

In eerste instantie dacht ik dat ik bestolen was. Even later bedacht ik mij 

dat het mogelijk de handhaving zou kunnen zijn. Ik heb van huis uit 

meegekregen dat men van andermans spullen hoort af te blijven. 

 

Als ik mijn fiets normaal in de stalling zet op Haarlem-Centraal, verwacht 

ik dat als ik de stalling weer in loop, mijn fiets op dezelfde plek staat. 

Tot mijn grote verbazing was dat helaas niet het geval en is mijn fiets 

gevorderd door de handhaving.  

 

Om het maar even heel duidelijk te maken, vervelend geparkeerde fietsen 

verwijderen, oké. Normaal geparkeerde fietsen verwijderen, niet oké. We 

moeten natuurlijk onze prachtige paswerkmolen draaiende houden en de 

gemeentekas spekken maar dit lijkt me geen normale manier om dat te doen.  

 

Mijn fiets stond in het vak. Iemand heeft hem hoogstwaarschijnlijk een 

meter naar rechts geschoven wat voor de handhaving waarschijnlijk 

aanleiding was om hem mee te nemen. Nu moet ik naar de Cruquius op en neer 

en ben ik €25,- lichter.  

 

Als ik de foto's bekijk van andere fietsen valt het me op dat ze bijna 

allemaal normaal geparkeerd staan, zij het één meter naast een vak. Als 

mensen last hebben van een fiets die midden op de stoep staat á la. Maar 

fietsen van burgers vorderen die nog getracht hebben om hem in die 

overvolle stalling te krijgen en daardoor nu ook naar de Cruquius moeten, 

lijkt me niet de bedoeling.  

 

Instrueer de handhaving beter of pas het beleid aan alstublieft. 

Bijvoorbeeld door alleen buiten de stallingen fietsen op te halen en 

maandelijks de stallingen te checken. Niet direct alles wat scheef staat 

naar de Cruquius, maar de bandjes om het achterwiel zoals we die van 

oudsher kennen, dan een week later weer terug om weesfietsen op te halen 

die de bandjes er nog omheen hebben. In de bijlage staat een foto van mijn 

fiets die verplaatst is en nog steeds vrij normaal staat om een idee te 

geven van de gang van zaken. 

 

met vriendelijke groet, 

Thijs Kraak 

 


