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Haarlem, 27 juni 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals u in een recente publicatie in het Haarlems Dagblad heeft kunnen lezen is er 
onduidelijkheid over de busbaanontheffing die verleend is aan bewoners van het 
appartementencomplex aan de Korte Zijlstraat en de Bakkumstraat. 

Om de bereikbaarheid van de appartementen te garanderen is in het verleden - als gevolg 
van de herinrichting van het Raaksgebied - de afspraak gemaakt dat het bewoners wordt 
toegestaan om te rijden over de busbaan, gelegen voor het voormalige postkantoor en in het 
verlengde van de Gedempte Oude Gracht. Voor de bewoners van de appartementen is dat, 
komend vanuit het noorden, redelijkerwijs de enige toegangsweg. 

Om het rijden over de busbaan mogelijk te maken is aan de bewoners een ontheffing 
verleend. Ondanks deze ontheffing zijn een aantal bewoners bekeurd voor rijden over de 
busbaan. Nu blijkt dat de Officier van Justitie soms ook nog persisteert in de opgelegde 
boete. 

De bewoners, verenigd in de VVE De Zijlpoort maken ernstig bezwaar tegen deze situatie. De 
vraagt rijst:" wat is de waarde van de ontheffing" en "wie maakt de nu de dienst uit?". Is dat 
het Openbaar Ministerie of de Gemeente? Bovendien is er sprake van rechtsongelijkheid, 
omdat de ene bewoner kennelijk wel moet betalen en de ander niet. Als burger is dat 
Kafkaiaans. 

Kortom, de bewoners van de appartementen aan de Korte Zijlstraat en de Bakkumstraat zijn 
van mening dat - zoals afgesproken - de ontheffing gestand moet worden gedaan, zonder al 
deze bijkomende rompslomp. Het is onacceptabel dat bewoners eerst worden bekeurd en 
dan vervolgens in bezwaar moeten gaan of, erger nog naar de rechter. Het is aan handhaving 
om dit op een correcte manier te doen. Het is niet voor niets dat de vergunning achter de 
voorruit van de auto moet worden geplaatst mag ik toch aannemen. 

In afwachting van uw reactie, 

Hclog achftenld, 
Beste auteur, denkt u aan h 
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