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1. Het college stelt de raad voor de fietstraat Land in Zicht te realiseren. 
2. Het college stelt de raad voor om een budget beschikbaar te stellen van 

€ 50.000 
3. Het college stelt de raad voor het budget te dekken door het laten 

vervallen van de klimmuur binnen het project Spaarndamseweg fase 1. 
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de 

commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht 
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In de raad van 29 november 2012 is de motie Ahoy Fietser …. Land in 
Zicht 
ingediend door de fracties PvdA, GLH, CDA, SL, Actiepartij en Haarlem  
Plus. Deze motie is ingetrokken na de toezegging door de wethouder 
Cassee dat B&W deze motie naar aard en strekking over zal nemen. 
Wethouder Cassee heeft hierbij toegezegd naar dekking te zoeken binnen 
bestaande budgetten. 
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Onderwerp: Fietsstraat Land in Zicht  
Reg.nummer: 2013/ 441579 
 
1. Inleiding 
In de raad van 29 november 2012 is de motie “Ahoy Fietser …. Land in Zicht” 
ingediend door de fracties PvdA, GLH, CDA, SL, Actiepartij en Haarlem  
Plus. Deze motie is ingetrokken na de toezegging door de wethouder Cassee dat 
B&W deze motie naar aard en strekking over zal nemen. Wethouder Cassee heeft 
hierbij toegezegd naar dekking te zoeken binnen bestaande budgetten. 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

1. de fietstraat Land in Zicht te realiseren. 
2. om een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 
3. het budget te dekken door het laten vervallen van de klimmuur binnen het 

project Spaarndamseweg fase 1. 
 
3. Beoogd resultaat 
Realisatie van de fietsstraat Land in Zicht op basis van de toezegging van de 
portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling gedaan in de raad van 29 november 2012. 
 
4. Argumenten 
 
Financiële dekking 
Het gaat om circa één ton voor het geheel of 50.000 euro voor het nog niet 
aangelegde deel. Naar de mening van het college is het in deze tijd niet verantwoord 
om al aangelegde, nieuwe verharding te verwijderen om er vervolgens asfalt van te 
maken. Daarom is gezocht naar dekking voor 50.000 euro voor de fietsstraat.  
 
Deze dekking is gevonden door binnen het project reconstructie Spaarndamseweg 
een geplande klimmuur te laten vervallen. 
 
5. Kanttekeningen 
 
Geen klimmuur 
Door de verschuiving van middelen kan er geen klimmuur aan de Spaarndamseweg 
komen. Deze klimmuur komt voort uit een idee van de ontwerpers en is geen op 
grond van een bestaande vraag  geplande voorziening. Deze klimmuur vloeit ook 
niet voort uit het speelruimteplan of sportplan 
 
6. Uitvoering 
De ontwikkelcombinatie voor Land in Zicht is ervoor verantwoordelijk dat de 
toekomstige Botterboulevard aan wordt gelegd. Na oplevering van de 
torenappartementen vindt de definitieve inrichting als fietsstraat plaats. 
 
 

Raadsstuk 



 2

7. Bijlagen 
 
Geen bijlagen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 

1. De fietstraat Land in Zicht te realiseren. 
2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 
3. Dit budget te dekken door het laten vervallen van de klimmuur binnen het 

project Spaarndamseweg fase 1 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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