
      

 

 

 

AMENDEMENT 

 

EEN BETROUWBARE GEMEENTE VOERT RAADS – EN COLLEGEBESLUITEN UIT  

 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020, 

Constaterende dat 

 

• De raad unaniem op 15 maart 2018 heeft besloten om op de korst mogelijke termijn 

tijdelijke maatregelen te treffen om de Engelandlaan zo in te richten dat er niet harder dan 

30 km gereden kan worden en om een onderzoek in te stellen over permanente maatregelen 

om de Engelandlaan en de Europawijk te herinrichten als een 30 km gebied; 

• Het college in september 2018 heeft besloten over de tijdelijke maatregelen en in dat besluit 

de volgende kanttekening heeft gemaakt: “Naar verwachting is de tijdsduur van de tijdelijke 

maatregelen circa een jaar en kunnen de definitieve maatregelen vanaf 2019 worden 

aangebracht”. 

• In strijd met de hierboven genoemde besluiten het college nu voorstelt aan de raad om de 

tijdelijke maatregelen nog minimaal 15 jaar te laten voortduren; 

 

Overwegende dat 

• Het altijd de bedoeling is geweest dat binnen redelijke termijn duurzame permanente 

maatregelen zouden worden aangebracht, het collegebesluit uit september 2018 hiermee 

ook volledig in overeenstemming is; 

• Het door de gehele raad gedragen besluit is genomen naar aanleiding van een 

burgerinitiatief, door daar nu van af te wijken de raad en het college een signaal afgeven de 

inwoners van Haarlem niet serieus te nemen; 

• Hierdoor het vertrouwen in het gemeentebestuur ernstig zal worden geschaad; 

 

BESLUIT OM 

 

• De navolgende tekst in het raadsstuk onderaan bladzijde 5: Binnen de huidige begroting ziet 

het college uitsluitend mogelijkheden voor variant 1. Indien de voorkeur van de raad uitgaat 

naar een andere variant, stelt het college voor om deze mee te nemen bij de vaststelling van 

de nieuwe begroting. 

Te vervangen door de volgende tekst: 



• Het uitvoeren van het raadsbesluit houdt in dat variant 4 wordt uitgevoerd. Binnen de 

huidige begroting is hiervoor echter geen financiële ruimte. Het college stelt voor om bij de 

vaststellen van de nieuwe begroting hiervoor geld vrij te maken en daartoe bij de kadernota 

2020 met een voorstel te komen. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag  

 

 

Frits Garretsen SP   


