
        
 

Motie: Stimuleer OV en de binnenstad veilig en tevree! 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 23 september 2021 

Constaterende dat: 

- (Hoogwaardig) openbaar vervoer (HOV) essentieel is in de mobiliteitstransitie binnen Haarlem 

en de regio; 

- De OV-verbindingen in Haarlem dagelijks door veel reizigers worden gebruikt;  

- De bevolking van Haarlem groeit en de gebruikte bussen (met name voor HOV) groter (en soms 

ook hoger) zijn geworden; 

- Het gevoel van onveiligheid is toegenomen bij fietsers en voetgangers, door met name de grote 

HOV-bussen die gevoelsmatig met hoge snelheid het langzaam verkeer passeren of benaderen. 

Overwegende dat: 

- De ruimte om automobiliteit bij de verdere groei van de stad te faciliteren zodanig beperkt is 

dat een goed alternatief voor de auto onder anderen in een betrouwbaar en frequent 

beschikbaar openbaar vervoer moet worden gevonden; 

- Naast een goed, snel en betrouwbaar openbaar vervoer, de leefbaarheid en veiligheid op de 

routes van de bussen door met name het centrum van Haarlem waar langzaam veerkeer en 

busverkeer veelvuldig met elkaar worden geconfronteerd, extra aandacht verdiend;  

- Duidelijkheid gewenst is of met name op het traject over de Gedempte Oude gracht tussen 

Spaarne en de Nassaulaan, of aanpassing van het 50 km regiem naar 30 km een belangrijke 

bijdrage aan de veiligheid voor het langzaamverkeer kan opleveren en wat de invoering voor 

gevolgen heeft voor de aantrekkelijkheid en gebruik van het Openbaar Vervoer; 

- Niet bekend is of de veiligheid voor met name voetgangers op het traject Lange Brug tot aan de 

aansluiting op de Gedempte Oude gracht, op drukke momenten in de week wel optimaal wordt 

ondersteunt door de inrichting van de weg. 

Verzoekt het college: 

- Om, o.a. in overleg met de concessiehouders van het OV, de mogelijkheid te onderzoeken van 

het invoeren van een 30km/u regiem op de Gedempte Oude gracht tussen Spaarne en 

Nassaulaan en hierover de commissie Beheer te informeren uiterlijk eind december 2021; 

- Te onderzoeken of de weginrichting van de Turfmarkt (Lange brug tot aan Gedempte Oude 

gracht) kan worden verbeterd zodat de veiligheid en het veiligheidsgevoel voor langzaam 

verkeer groeit. En de uitkomst op te nemen in de Uitwerkingsnota. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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