
 

AMENDEMENT Europaweg ook naar 30 km/uur – versie 2 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 september 2021, 
 
In beraadslaging over het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040, 
 
Constaterende dat: 

• De Europaweg nu een Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur is en dit in het Mobiliteitsbeleid opnieuw 
het uitgangspunt is; 

• De Europaweg de komende jaren wordt omgebouwd tot stadsstraat; 
 
Overwegende dat: 

• De exacte invulling van de stadsstraat, inclusief de maximum snelheid nog moet worden 
uitgewerkt; 

• Het HOV langs de Europaweg tussen Schipholweg en winkelcentrum Schalkwijk een vrijliggende 
busbaan heeft en ook de hulpdiensten hiervan gebruik kunnen maken; 

• Het hierdoor mogelijk is de snelheid van het autoverkeer te verlagen zonder dat dit gevolgen heeft 
voor de snelheid van het HOV en de hulpdiensten; 

• Bij het omvormen van Gebiedsontsluitingswegen naar 30 km/uur van belang is dat dat verkeer 
geen sluiproutes door de wijk gaat nemen; 

• Bij het omvormen van de Europaweg tussen Schipholweg en winkelcentrum Schalkwijk naar 30 
km/uur niet of nauwelijks extra sluipverkeer is te verwachten omdat er slechts een beperkt aantal 
aansluitingen is op de Europaweg en daarom voor de meeste auto’s de bestaande voorkeursroute 
via de Europaweg de snelste route blijft; 

 
BESLUIT 

1. Bij de uitwerking van de stadsstraat Europaweg te onderzoeken of het mogelijk is de straat 
om te vormen tot een 30 km/uur Gebiedsontsluitingsweg zonder dat dit leidt tot ongewenst 
sluipverkeer van auto’s door de omliggende woonwijken 

2. In de kaart met het gewenste eindbeeld auto op blz. 34 de volgende wijziging door te voeren 
en deze waar relevant ook te verwerken in de andere kaarten: 

 
- Vervangen aanduiding “Gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur” door “Gebiedsontsluitingsweg 

mogelijk om te vormen tot 30 km/uur” op de Europaweg tussen Schipholweg en 
Winkelcentrum Schalkwijk en de Amerikaweg ter hoogte van het winkelcentrum 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 


