
Goedenavond allemaal, 

Ik ben Jacqueline Bijlhouwer en woon op de Rustenburgerlaan. 

De aanleiding waardoor ik hier sta was afgelopen vrijdag toen ik rond 5 uur ’s 

middags vanuit westelijke richting de Tempelierstraat in fietste en daar bij de 

halte 2 dubbeldekkers achter elkaar zag staan, beide bijna leeg, met daarachter 

een verlengde bus, ook bijna leeg. Toen ik daarna het Houtplein opdraaide 

kwam er weer een bijna lege dubbeldekker aanrijden en toen ik de 

Rustenburgerlaan opreed stond daar weer een bijna lege dubbeldekker voor 

het stoplicht, ook richting station. 

Op dat moment dacht ik dit is echt zulke ongelooflijke , onzinnige, nutteloze 

vervuiling die eigenlijk heel makkelijk aangepakt kan worden. 

Als bewoner van de Rustenburgerlaan heb ik heel veel overlast van de 

ongeveer 900 bussen die per dag langsrijden, waarvan een groot deel die sterk 

vervuilende diesels en dat moeten er straks 1200 per dag worden begrijp ik. De 

vervuiling, de geluidsoverlast, de trilling overlast en het feit dat die grote 

kolossen een lange remweg hebben, zeker omdat er nog altijd 50 km mag 

worden gereden in onze straat (waar niet op wordt gehandhaafd waardoor 

sommige chauffeurs zelfs nog harder gaan), maakt dat ik mij niet veilig voel in 

mijn eigen stad. 

Daarom vraag ik u om heel snel met Connexxion om tafel te gaan en af te 

dwingen dat er door het centrum alleen nog elektrische bussen gaan rijden, die 

ze toch al hebben. En verder vraag ik u om heel snel een busstation te bouwen 

op de Schipholweg/Europaweg waar mensen kunnen overstappen op kleine 

elektrische bussen die door de hele stad gaan rijden en dus niet allemaal 

dezelfde route naar het station. Hierdoor zal de verkeersdoorstroming een stuk 

beter verlopen. 

Ik vraag u , pas als deze busoverstap functioneert te kijken naar de 

verkeersstromen op en rond het Stationsplein en op basis daarvan een 

beslissing te nemen over welke variant er voor het plein moet worden gekozen. 

Want dit wordt een beslissing die een grote impact zal hebben op de hele stad. 

Er zijn veel varianten mogelijk, waarvan sommige erg duur en de situatie die 

ontstaat met een nieuw busstation buiten het centrum zal veel veranderen aan 

de verkeersstromen op het Stationsplein. Veranderingen die nooit helemaal te 

voorspellen zijn met toekomstmodellen, maar die dan duidelijk zichtbaar zijn. 



Het lijkt mij dat het dan makkelijker wordt de beste variant te kiezen voor 

Haarlem. 

 

 

 


