
  

  

    

  

Wijkraad  Vijfhoek, Raaks en Doelen   
  

 Vive la démocratie! 
   

 

         Haarlem, 10 maart 2021. 

 

Geachte leden van de raad, 

  

 

Mijn naam is Jan Geerts. Ik woon al 40 jaar in de wijk en heb samen met anderen de wijkvisie 

verkeer “Vijfhoek, Raaks en Doelen” opgesteld. Deze is getoetst door “Mobycon”. De wijkraad 
heeft hiervan “Plan B” afgeleid. 

  

Ik ben tevens voorzitter van de wijkraad en stichting “Vijfhoek, Raaks en Doelen”. Deze is de 
indiener/initiatiefnemer van het burgerinitiatief “Plan B”.  

 

Onder “Plan B” hebben meer dan 500 bewoners hun handtekening gezet. Primair hebben ze dat 

gedaan op basis van een visuele presentatie. Uiteraard zullen veel bewoners ook “Plan B” gelezen 

hebben dan wel de samenvatting. Maar de meeste bewoners zullen de verordening op het 
burgerinitiatief niet gelezen hebben. Ze zijn daar ook niet expliciet op gewezen. 

  

Dat neemt niet weg dat de enkeling die de verordening wel heeft gelezen het volste recht heeft 

naar de “kleine lettertjes” te wijzen. Maar de wijkraad neemt er afstand van dat een mening 

daarover, over mogelijke onvolkomenheden in de verordening, het terechtwijzen van het bestuur 
en individuele ambtenaren gebracht wordt als zijnde van initiatiefnemer en 500 ondertekenaars. 

  

Als wijkraad zijn wij van mening dat met de planning van de wethouder misschien niet de letter 

maar zeker de geest van het burgerinitiatief volgt. Wij vinden dit de zorgvuldigheid ten goede 
komen. Wij hebben wij verder vertrouwen in dit stadsbestuur en haar uitvoerend ambtelijk 

apparaat. En verwachten dat veel punten uit “Plan B” uiterlijk in 2022 zijn gerealiseerd. Dat 

baseren wij op besluiten (1 en 2) en beschikbare schetsontwerpen van de gemeente waarin de 
uitbreiding van het “Autoluwe gebied” (blauw op de tekening) vrijwel exact is aan “Plan B”. 

Andere punten zullen wellicht op langere termijn worden gerealiseerd op basis van (nu nog 

concept-) beleidsnota’s. En zo punten geheel niet gerealiseerd worden zal de raad daar goede 

redenen voor hebben. 

  

Zo hoort het te werken in een democratisch proces. Dat is waar wij als wijkraad met U voor willen 
staan. Het kost veel tijd maar de wijkraad vond en vindt dat de moeite waard. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Geerts 

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen 

Nieuwe Kerksplein 17 

2011ZS Haarlem  

www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl 

info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl 
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