Burgerinitiatief Verkeersveilige Europawijk
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ENGELANDLAAI
GEEN RACEBAAI

Wij wonen, werken en leren met veel plezier in de Europawijk, maar er wordt in onze
buurt veel te hard gereden. Tot ons ongenoegen zijn er nu plannen om de snelheid
op de Engelandlaan en Belgiëlaan te verhogen van 30 km naar 50 km.
Wij verbazen ons over de huidige situatie en plannen. De Engelandlaan is nu al
snelheid uitlokkend: alle hindernissen zijn in 2008 weggenomen. De huidige
verkeerssituatie geeft overlast van veel verkeer en is gevaarlijk door het hardrijden.
In mei 2011 werden er door de bewoners al voorstellen gedaan aan de Wethouder
en stelde de buurt voor om verkeer hinderende maatregelen te treffen. Daar heeft de
gemeente niet naar geluisterd.
Wij weten dat het inrichten van de Engelandlaan en Belgiëlaan naar een 50 km-zone
de situatie nog verder zal verslechteren. Op dit moment is de Engelandlaan al een
aantrekkelijke alternatieve doorgaande route. Nu de Europaweg wordt versmald,
wordt deze route alleen maar aantrekkelijker.
Wij pikken het niet dat onze buurt alleen op papier een verblijfsgebied is. Wij offeren
de verkeersveiligheid niet op aan een paar seconden winst voor sluipverkeer. Wij
weigeren te accepteren dat er miljoenen beschikbaar zijn voor het versmallen van de
Europaweg, en geen cent voor het veilig maken van Europawijk.
Wij willen een verkeersveilige Europawijk!
Wij Haarlemmers, solidair met Europawijk
Wij ondernemers in Europawijk
Wij scholen in Europawijk
Wij bewoners van Europawijk
Wij ondertekenaars van dit burgerinitiatief willen dat de gemeenteraad:
•

•
•

het college opdraagt binnen 3 maanden na het aannemen van dit initiatief
tijdelijke maatregelen neemt, waardoor het bijna onmogelijk is om harder dan
30 te rijden op de Engelandlaan,
besluit de hele Europawijk de 30 km-zone in stand te houden,
In de begroting en het investeringsplan van 2018 voldoende geld reserveren
om heel Europawijk ook als 30 km-zone in te richten.

