
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Beschikbaar stellen van een krediet voor het herinrichten van de Engelandlaan 

tussen de Italiëlaan en de Laan van Parijs. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Kaderstellend 

 Het rijk heeft in het kader van de IMPULS-regeling subsidie verleend voor een 

aantal projecten in Europawijk-zuid, waarvan € 400.000 wordt ingezet voor de 

Engelandlaan. Door middel van dit raadsstuk wordt een krediet beschikbaar 

gesteld waarmee de subsidie wordt voorgefinancierd. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De aanleiding voor het project is tweeledig. Op het gedeelte Belgiëlaan-

Londenstraat is het asfalt zeer dringend aan onderhoud toe. Het gedeelte Italiëlaan-

Laan van Parijs valt binnen Europawijk-Zuid. Op dit gedeelte is het wenselijk om 

de kwaliteit van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven. De beide 

genoemde delen overlappen elkaar gedeeltelijk. Voor beide delen was het 

belangrijkste uitgangspunt voor het verkeerstechnisch ontwerp de ligging in een 30 

km/u gebied, in combinatie met de busroute en de fietsroute, zoals omschreven in 

het HVVP. 

 

Nieuw ontwerp gedeelte Belgiëlaan - Italiëlaan 

Aan het gedeelte tussen de Belgiëlaan en de Italiëlaan wordt vooral onderhoud 

uitgevoerd aan het asfalt en wordt de rijbaan beperkt aangepast. Deze aanpassingen 

zijn nodig om de inrichting meer in overeenstemming te brengen met de functie van 

verblijfsgebied (30 km/uur). De rijbaan wordt versmald door aan weerszijde van de 

rijbaan (op het asfalt) parkeervakken aan te brengen, die worden ingeleid door 

neusjes bij de zijstraten. Naast de parkeervakken wordt met markering fietsstroken 

van 1.80 meter breed aangegeven. De rijbaan krijgt hiermee een breedte van 

ongeveer 3,00 meter. Ook wordt er een aantal bomen geplant en wordt de openbare 

verlichting vervangen.  

 

Nieuw ontwerp gedeelte Italiëlaan - Laan van Parijs 

Het gedeelte tussen de Italiëlaan en de Laan van Parijs wordt heringericht. Ook dit 

gedeelte van de Engelandlaan krijgt een smalle rijbaan met fietsstroken en 

grotendeels parkeervakken aan beide zijden. De ruimte die ‘gewonnen’ wordt door 

het versmallen van de rijbaan, wordt gebruikt om de groenpercelen aan de even 

zijde van de laan te verbreden. De haaks parkeervakken bij de ingangen van de 

hoge flats nr. 636-886 en nr. 974-1206 worden uitgebreid. Ter hoogte van deze flats 
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worden aan de rijbaan van de Engelandlaan géén langsparkeervakken gerealiseerd. 

Naar aanleiding van klachten van bewoners en de wijkraad Europawijk wordt de 

versmalling met drempel ter hoogte van de Italiëlaan opgeheven en vervangen door 

gewone drempels en een plateau. Ook in dit gedeelte worden er een aantal bomen 

geplant en wordt de openbare verlichting vervangen. Eén en ander is aangegeven op 

de bijgevoegde tekening. 

 

De openbare verlichting wordt volledig vervangen tussen de Nederlandlaan en de 

Laan van Parijs. 

 

Financiële paragraaf 
De totale kosten bedragen ca. € 1.092.000. De dekking hiervan is als volgt 

voorzien: 

 

Groot onderhoud wegen,   € 532.000 

Openbare verlichting, vervanging € 100.000  (IP 62/51 a/b) 

VPL Schalkwijk   €   60.000 

IMPULS-subsidie   € 400.000 

Dekking totaal   €          1.092.000 

 

Participatie / communicatie 
In december 2006 zijn de bewoners over het ontwerp en de komende 

werkzaamheden geïnformeerd en is de gelegenheid geboden om schriftelijk te 

reageren. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van het plan: 

 Beperkte uitbreiding parkeervakken oostzijde Engelandlaan; 

 Toevoegen plateau bij de Italiëlaan; 

 Toevoegen van doorgetrokken trottoirs bij de zijstraten, zodat de fietsstroken 

door kunnen lopen bij de kruisingen; 

 De resterende versmallingen met drempel tussen de de Italiëlaan en de Laan 

van Parijs worden vervangen door gewone drempels, en er wordt één drempel 

toegevoegd. 

 

Planning 

 Acties en tijd (t.b.v termijnagenda van de commissie/raad). 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. een krediet ter beschikking te stellen van € 400.000,- dat wordt gedekt uit de 

verleende IMPULS-subsidie. 

2. dit krediet in te zetten als bijdrage aan de herinrichting van de Engelandlaan 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. een krediet ter beschikking te stellen van € 400.000,- dat wordt gedekt uit de 

verleende IMPULS-subsidie; 

 

2. dit krediet in te zetten als bijdrage aan de herinrichting van de Engelandlaan. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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