
 
 

Inspraaknotitie Commissie Ontwikkeling : concept Ontwikkelvisie Zuid West 

7 Maart 2019 
 

Geachte Voorzitter, 
 

• Hartelijk dank voor de gelegenheid in te spreken namens de stichting STEL. 

• STEL is eind 2018 opgericht met ondersteuning van de wijkraden van de wijken Koninginnebuurt 
en Bos en Vaart. 

• Deze wijken liggen in Haarlem-Zuidwest en worden geraakt door het oost-west verkeer dat 

door Haarlem kruist. 

• Het mandaat van STEL is burgerparticipatie in het regionale mobiliteitsvraagstuk. 

• Het visiedocument van STEL bevat de volgende drie speerpunten: 

1. Er is een mobiliteitsprobleem in en rondom Haarlem. 

2. Mobiliteit is een bovenlokaal vraagstuk, dat raakt aan lokale bereikbaarheid, veiligheid en 

leefbaarheid. 

3. STEL zoekt constructieve dialoog met betrokken partijen en beoogt overeenstemming over 

een haalbare oplossing te bevorderen. 

• Ik licht toe. 

• 1) Het oude en groeiende probleem is als volgt: 

o Oost-west verkeer kent momenteel in Haarlem geen goede afwikkeling. 

o De huidige N205 biedt onvoldoende capaciteit en is een onaantrekkelijke route – men rijdt 

liever dóór de stad dan er omheen. Men perst zich ook door onze wijken heen. 

o In het centraal stedelijk gebied zijn er reeds wegen met 30% meer verkeer dan de 

wegcapaciteit volgens het landelijke CROW. 

o Haarlem-Noord en omringende gemeenten kennen vergelijkbare knelpunten. 

o 90% van het oost-west verkeer is regionaal verkeer: op weg naar werk of huis, de duinen, 

Amsterdam Beach of straks de F1. 

o Door toenemend toerisme en bevolkingsgroei – geschat tussen de 15% en 25% - neemt dit 

probleem zonder interventie alleen maar toe. 

 

           2)  Ik kom nu bij de concept Ontwikkelvisie Zuid West 

 

- Stel onderkent de noodzaak om met name het woning areaal in Haarlem uit te breiden 

- Een goed plan vraagt ook om een goede ontsluiting van het gebied en dat voldoet aan de 

uitgangspunten van de SOR 

Stichting STEL 



- In de visie wordt gesteld dat het gebied goed bereikbaar is , maar het verkeer wordt ook als 

druk ervaren. 

- Een understatement en doet geen recht aan de eerder genoemde problemen die alleen 

maar zullen toenemen na realisatie van het plan 

- In de visie worden oplossingen aangestipt op  micro niveau maar wordt voorbij gegaan aan 

de effecten op de directe omgeving en Haarlem breed. 

- Oplossingen die lokaal de situatie verbeteren, vereisen echter bovenlokale aanpassingen. 

- De oplossing moet gevonden worden in verbeterde OV verbindingen, fietsverbindingen en 
uitbreiding van de auto infrastructuur waaronder de verbetering van de Zuidring. 

 

Advies 

Stel adviseert de Gemeente een meer integrale aanpak van de mobiliteitsproblematiek Haarlem en 
omgeving. Samen met de actoren in dit speelveld, zoals de Provincie, omliggende gemeenten, 
vervoersbedrijven, belangengroeperingen en burgers zal naar oplossingen gezocht moeten worden. 

In dit verband memoreren wij  dat de Zuidring uit de SOR in het huidige coalitieakkoord van de 

Provincie Noord-Holland benoemd is als onderwerp van een nadere studie. 

 

Samenvattend: STEL richt zich op burgerparticipatie in het bovenlokale mobiliteitsvraagstuk en wil 

bijdragen aan constructieve dialoog ten behoeve van een haalbare oplossing. En wacht met 

belangstelling een uitnodiging af voor nader overleg. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 
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