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Onderwerp: acties CBR rond nieuwe examenlocatie 

Geachte gemeenteraad, 

Op maandag 28 oktober is het CBR van start gegaan met een nieuw examencentrum in Haarlem, 
aan de Professor Eijkmanlaan 2. In de maanden daaraan vooraf hebben omwonenden hun zorgen 
over de komst van de CBR-vestiging kenbaar gemaakt bij u. In dat kader willen wij u graag 
informeren over de diverse acties die wij tot nu toe hebben ondernomen. 

• Toen we na lang zoeken in Haarlem een geschikte examenlocatie hadden gevonden aan de 
Professor Eijkmanlaan, hebben wij hierover meteen contact opgenomen met de gemeente. 
Daarbij kregen wij de bevestiging dat deze locatie voldoet aan het bestemmingsplan en 
vergunningsvrij is. 

• In juli hebben we de rijscholen geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing. 
• Vervolgens hebben wij enkele keren telefonisch contact gehad met een vertegenwoordiger van 

de omwonenden. Ook vond enkele keren afstemming met de gemeente plaats. 
• Mede naar aanleiding van het voorgaande, hebben wij op 3 september een bijeenkomst met de 

omwonenden gehouden in onze nieuwe locatie. Uitgangspunt hierbij was dat wij een goede 
buurman willen zijn. 

• Zoals beloofd aan de omwonenden op 3 september, heeft het CBR op 9 september een 
bijeenkomst georganiseerd met de rijscholen van Haarlem. Daarbij hebben we hen gevraagd 
om tijdens het lesgeven de overlast rond onze nieuwe locatie zo veel mogelijk te beperken. 

• Op 11 september hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd over de uitkomsten van 
de bijeenkomst met de rijscholen. In deze brief hebben wij ook gemeld dat het CBR zelf de 
volgende acties zal ondernemen: 
o Tijdens de rijexamens maken we geen gebruik van het u-vormige straatgedeelte en de 

doodlopende straat bij de huidige hoofdingang, 
o We zullen de rijexamens zo veel mogelijk spreiden over Haarlem en omgeving. De 

plaatselijke wegenstructuur maakt een goede spreiding mogelijk. 
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o Ons voornemen is om de hoofdingang van het pand begin 2014 te verplaatsen naar de 
andere kant van het gebouw. 

• Zoals ook in de brief voor de omwonenden gemeld, hebben we in de week van 7 tot en met 
12 oktober testen gehouden voor het nieuwe afnamesysteem voor theorie-examens, met 
maximaal 24 personen tegelijk. In deze week hebben we er op toegezien dat alles in en rond 
het pand ordelijk zou verlopen. 

• Medio oktober hebben we van de hockeyvereniging en van de handboogvereniging 
toestemming gekregen om overdag (met uitzondering van de woensdagmiddag) gebruik te 
maken van hun parkeerterrein, op enkele minuten lopen van het CBR-examencentrum. In de 
reserveringsbevestiging maken we al onze theorie-examenkandidaten hierop attent. Dit om de 
parkeerdruk op ons eigen terrein te ontlasten. 

• Op donderdag 24 oktober hebben we van 19.30 tot 21.00 uur een open huis voor rijscholen en 
CBR-medewerkers gehouden, waarbij ook omwonenden van harte welkom waren. Tijdens dit 
open huis hebben we parkeerwachten ingezet om het aan- en afrijden van de bezoekers in 
goede banen te leiden. 

• Op vrijdag 25 oktober hebben we een bespreking gehad met een vertegenwoordiger van de 
omwonenden en de heer De Boo van uw gemeente. Tijdens dit gesprek hebben we nog enkele 
afspraken gemaakt, die wij ook hebben gecommuniceerd naar onze examinatoren en de 
rijscholen. We hebben toen ook afgesproken dat de omwonenden direct bij ons zullen melden 
als er iets niet goed gaat. 

• Begin volgend jaar houden we een evaluatiebijeenkomst met de omwonenden en ook met de 
rijscholen. 

Verder willen wij u graag laten weten dat wij de afstemming met de gemeente in deze kwestie zeer 
hebben gewaardeerd. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij onze functie als publieke dienstverlener 
voor de verkeersveiligheid op een goede manier kunnen blijven uitoefenen in Haarlem. En mocht u 
de komende tijd een bezoek willen brengen aan ons examencentrum: u bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet. 
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