
     

 
Amendement “Betrek de wijkraden bij de Prins Bernhardlaan” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 december 2020,  

naar aanleiding van het vrijgeven Voorbereidingskrediet Prins Bernhardlaan,  

 

constaterende dat, 
- in het raadsbesluit wordt gevraagd een krediet ter beschikking te stellen teneinde de 

Prins Bernhardlaan ten noorden van de Zomervaart her in te richten en groot 

onderhoud te verrichten aan het deel ten zuiden van de Zomervaart, 
- de raad op 25 juni 2020 een motie heeft aangenomen om te onderzoeken of en op 

welke wijze hoogwaardig openbaar vervoer een plaats zal krijgen op de Prins 

Bernhardlaan 
 

overwegende dat, 
- deze ingrepen tijdens de uitvoering een forse impact zullen hebben op de 

leefbaarheid van de omgeving en de verkeersdoorstroming van omliggende wijken 

- de ontwerpkeuzes bepalend zullen zijn voor de onderlinge verbinding van omliggende 

wijken en de uiteindelijke verblijfskwaliteit van het gebied, 

- wijkraden zich in Haarlem regelmatig niet of onvoldoende betrokken voelen bij de 

(voorbereiding en uitvoering van) ruimtelijke ingrepen in hun wijken, 

- het recente vertrek van de voorzitter van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder blijkens 

het artikel d.d. 25 november jl. in Haarlems Dagblad uitdrukking geeft aan dit gebrek 

aan betrokkenheid, meer specifiek ook bij de planvorming rondom de Prins 

Bernhardlaan. 

- op 17 september 2020 de gemeenteraad heeft ingestemd met motie 19.1 “Vraag de 

wijkraad om raad”, teneinde de betrokkenheid van wijkraden in de werkwijze van de 

gemeente beter te verankeren 

 

Verzoekt de volgende tekst in het Raadsstuk op pagina 4 te schrappen: 
4.5 Organisatie participatie en inspraak  

Participatie en inspraak zullen worden georganiseerd tijdens het ontwerpproces conform het 

Haarlems Civiel Planproces. Dat betekent dat stakeholders worden betrokken; 



belanghebbenden kunnen participeren op basis van een schetsontwerp en daarna inspreken 

op het voorlopig ontwerp.  
 
En te vervangen door de volgende tekst:  
4.5 Organisatie participatie en inspraak  

Participatie en inspraak zullen worden georganiseerd tijdens het ontwerpproces conform het 

Haarlems Civiel Planproces. Dat betekent dat stakeholders, waaronder de Wijkraad 

Amsterdamse Buurten, Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder en bewonersorganisaties uit de 

Slachthuiswijk worden betrokken; belanghebbenden kunnen participeren op basis van een 

schetsontwerp en daarna inspreken op het voorlopig ontwerp.  
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Gertjan Hulster Actiepartij  

Moussa Aynan Jouw Haarlem 

 

Bijlage: 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20201125_21759557?utm_source=google&utm_me

dium=organic  

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20201125_21759557?utm_source=google&utm_me

