
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

11 mei 2009 bij ons college ingekomen vragen van de heer M. Ayan en het door het 

college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

Raadsvragen ex. artikel 38 R.v.O. 
  
Onlangs hebben de bewoners rond het Teylerplein 130 
handtekeningen van omwonenden verzameld in een poging de 
plannen voor een nieuwe bushalte op het Teylerplein tegen te 
houden. De bewoners vrezen dat de veiligheid van de kinderen die 
van de speelgelegenheden op het plein gebruik maken in het geding 
zal komen. Ook zal er groen verdwijnen, terwijl er in deze versteende 
buurt al zo weinig groen te vinden is. Als derde punt voeren de 
bezwaarmakers aan dat het parkeerprobleem rond het Teylerplein 
alleen maar zal toenemen als er midden op het plein een bushalte 
komt. 
  
Wij verzoeken u om beantwoording conform artikel 38 van het 
Reglement van Orde van de gemeenteraad. 
 
1. Bent u op de hoogte van de bezwaren van de omwonenden van 
het Teylerplein tegen het voornemen om een bushalte van lijn 2 op 
het Teylerplein te creëren. Zo ja, wat vindt u van de genoemde 
bezwaren? 
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2. Wat is de reden om tussen de Teding van Berkhoutstraat en de 
Zomerkade twee bushaltes van lijn 2 op te heffen en deze te 
vervangen door een halte op het Teylerplein? 
 
Bij voorbaat dank voor uw antwoord, 
 
namens de PvdA fractie 
  
Moussa Aynan 
 

 

 

 

 

Aan de heer M. Aynan 

lid van de gemeenteraad 

Spaarnwouderstraat 16D 

2011 AD  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 11 mei 2009 

bushalte Teylerplein 

 

Geachte heer Aynan, 

 

Naar aanleiding van uw vragen betreffende de bushalten aan de Nagtzaamstraat en 

het Teylerplein volgen hier onderstaand de antwoorden op uw vragen. 

 

1. Bent u op de hoogte van de bezwaren van de omwonenden van het Teylerplein 

tegen het voornemen om een bushalte van lijn 2 op het Teylerplein te creëren. 

Zo ja, wat vindt u van de hierboveen genoemde bezwaren? 

 

Antwoord 

Ja, wij zijn op de hoogte van het feit dat er bezwaren zijn ingediend. De bushalte 

aan het Teylerplein is onderdeel van het plan voor de aanpak van de bushalten van  

lijn 2-oost en lijn 3. De halten worden aangepast aan de eisen van toegankelijkheid.  

Over dit plan liep tot begin mei een inspraakprocedure. Inhoudelijk worden deze 

bezwaren verwerkt volgens de gangbare procedure die bij inspraak wordt gevolgd. 

Hierbij zal worden bekeken of de halten nabij de bestaande halten gerealiseerd 

kunnen worden. 

De verdere gang van zaken is dat de bezwaren samen met het commentaar van het 

college worden verwerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt 

door het college vastgesteld en ter informatie aan de commissie Beheer toegestuurd. 

Wij verwachten nog deze maand het definitieve ontwerp vast te stellen.  

 

2. Wat is de reden om tussen de Teding van Berkhoutstraat en de Zomerkade 

twee bushaltes van lijn 2 op te heffen en deze te vervangen door een halte op 

het Teylerplein? 
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Antwoord 

Ook deze bushalten zijn onderdeel van het plan voor de aanpak van de bushalten 

van  lijn 2-oost en lijn 3. Dus ook deze opheffing van bushalten is in inspraak 

gebracht. De procedure van afdoening zal dezelfde zijn  als in het antwoord bij 

vraag 1 wordt beschreven.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Möllers,  

tel.nr.: (023) 511 3407. 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 
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