
 
     B&W 

1.  Het UOV Besluit realisatie ventweg Oudeweg-Sportheldenbuurt vast te stellen. 
2.  De nota beoordeling op de ingediende zienswijze. Vast te stellen. 
3.  Het definitief ontwerp ventweg Sportheldenbuurt (nr. 302vv003) vast te stellen. 
4.  Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de  
     gemeente wordt de financiële bijlage niet openbaar gemaakt en wordt 
     geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet. 
5.  Het besluit wordt gedekt met beschikbaar gesteld budget uit het IP post WZ.08. 
6.  De betrokkenen en pers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
7.  Het collegebesluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie beheer. 
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DOEL: Besluiten 
 
Het vaststellen van het definitief Ontwerp ventweg Sportheldenbuurt is een bevoegdheid van het 
college. 
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Onderwerp: · Definitief Ontwerp ventweg Sportheldenbuurt  
Reg. Nummer: 2013/134611 
 
1. Inleiding 
Door de Fly-over en de (deels) afgewaardeerde Amsterdamsevaart is het verkeer op 
de Oudeweg toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid bij de Sportheldenbuurt. 
Sinds februari 2012 is met de bewoners geparticipeerd over de maatregelen. Dit 
heeft geresulteerd in een ontwerp voor een ventweg c.q. fietsstraat. Dit ontwerp 
heeft van 17 januari t/m 27 februari 2013 voor inspraak ter inzage gelegen en op 28 
januari 2013 was in het wijkcentrum een info-avond. 
De zienswijzen op het voorlopig ontwerp zijn beargumenteerd in de ‘nota 
beoordeling ingediende zienswijzen’ al of niet verwerkt in het definitieve ontwerp. 
Met dit collegebesluit wordt het definitief UOV1 besluit met de ‘nota beoordeling 
zienswijzen’en het definitief ontwerp vastgesteld (zie bijlagen). 
 
Op 19 juli 2012 heeft de raad met raadsbesluit 2012/170989 krediet beschikbaar 
gesteld om maatregelen te treffen bij de Sportheldenbuurt waaronder het realiseren 
van een ventweg. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college van B&W besluit: 
1.  Het UOV Besluit realisatie ventweg Oudeweg-Sportheldenbuurt vast te stellen. 
2.  De nota beoordeling op de ingediende zienswijze. Vast te stellen. 
3.  Het definitief ontwerp ventweg Sportheldenbuurt (nr. 302vv003) vast te stellen. 
4.  Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de  
     gemeente wordt de financiële bijlage niet openbaar gemaakt en wordt 
     geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet. 
5.  Het besluit wordt gedekt met beschikbaar gesteld budget uit het IP post WZ.08. 
6.  De betrokkenen en pers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
7.  Het collegebesluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie beheer. 

 
3. Beoogd resultaat 
Vaststelling van het voorlopig ontwerp ventweg Sportheldenbuurt tot een definitief 
ontwerp (zie bijlage C). Hierna kan de nadere uitwerking en aanbesteding 
plaatsvinden zodat nog dit najaar tot realisatie kan worden overgegaan. 
 
4. Argumenten 
Participatie en communicatie 
Het ontwerp is na overleg met de wijkraad, bewoners Oudeweg, Fietsersbond enb 
verkeerspolitie tot stand gekomen. 
Het ontwerp is intern afgestemd met de beleidsafdelingen en de stadsbouwmeester. 
Veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid 
Met de ventweg/fietsstraat en aanvullende inrichting verbetert de situatie ter plaatse. 
Leefbaarheid 
Door de aanleg van een ventweg/fietsstraat tussen de woningen en de Oudeweg 
ontstaat er een beter contrast tussen het woon- en verkeersgebied. 
Wim van Eststraat 
Met het oog op het toenemende verkeer op de zuidbaan van de Oudeweg, na de 
geplande verdere afwaardering van de Amsterdamsevaart, wordt bij de 
                                                   
1 UOV = uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
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herinrichting het onmogelijk om de ongewenste linksaf beweging voor autoverkeer 
vanaf de Oudeweg naar de Wim van Eststraat te maken. Daar staat tegenover dat 
verkeer in twee richtingen op de Wim van Eststraat wordt toegestaan. 
Juridisch 
De ventweg/fietsstraat past binnen het bestemmingsplan van de Sportheldenbuurt. 
Financieel 
De DO-raming van de ventweg past binnen het beschikbaar gestelde krediet (rb 
2012/170989 van 19 juli 2012). Voor specificatie zie bijlage art.55 GW. Het 
onderhoudsbudget voor het huidige gebied is toereikend na de herinrichting.  
Ingediende zienswijzen 
De ingediende zienswijzen hebben tot marginale wijzigingen in het ontwerp geleid 
(zie bijlage B). Een maatgevende wijziging staat als 3de kanttekening vermeld. 
 
5. Kanttekeningen 
• De beschikbare ruimte ter plaatse is beperkt. De breedte van de ventweg c.q. 

fietsstraat is als compromis tot stand gekomen. De fietsersbond ziet graag een 
bredere ventweg. 

• Voor de hele Oudeweg is samen met ruimtelijk beleid, verkeersbeleid en de 
stadsbouwmeester een gewenst eindbeeld vastgesteld. Vanwege de hoge kosten 
en lange uitvoeringstijd is een ventweg volgens dit eindbeeld op dit moment 
geen optie. De huidige ventweg is een eerste fase waarbij rekening wordt 
gehouden met de eindsituatie waarbij deze niet wordt tegengewerkt. 

• Met het oog op de toekomstige situatie werd aanvankelijk de linksaf-beweging 
van de Wim van Eststraat richting de Waarderpolder verboden. Op massaal en 
unaniem verzoek van bewoners en wijkraad is besloten om deze optie toch in het 
ontwerp veilig mogelijk te maken. Mocht de veiligheid, door welke reden dan 
ook, op termijn in geding komen dan wordt deze specifieke voorziening 
ongedaan gemaakt. Verder wordt t.z.t. naar een alternatieve ontsluiting gezocht.  

 
6. Uitvoering 
Meteen na het collegebesluit: 
• wordt het besluit gepubliceerd in de Stadskrant en het Haarlems Dagblad; 
• worden per brief de belanghebbenden geïnformeerd over het besluit met het DO 

en nota beoordeling ingediende zienswijzen als bijlage; 
• wordt het besluit met bijlagen gedurende 6 weken ter inzage gelegd en kan in 

deze periode beroep worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland; 
• wordt de nadere uitwerking van het definitief ontwerp gestart met het oog op 

aanbesteding van het werk in de zomer en realisatie in het najaar 2013.  
 
7. Bijlagen (ter inzage) 
A. Definitief UOV besluit realisatie ventweg langs de Oudeweg-Sportheldenbuurt; 
B. Nota beoordeling ingediende zienswijzen; 
C. Definitief Ontwerp ventweg/fietsstraat Sportheldenbuurt (tek.nr. 302vv003); 
D. Geheime financiële bijlage ex artikel 55 Gemeentewet 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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