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Geachte omwonenden van de Turfmarkt, 

In de afgelopen periode hebben velen hard gewerkt aan de herinrichting van het 
weggedeelte Spaame, Turfmarkt, Lange Brug en een stukje Antoniestraat. Met een 
nieuwe inrichting van dit karakteristieke stukje Haarlem wilde de gemeente, de 
wijkraden en veel bewoners enkele zaken tegelijk verwezenlijken. 

De andere wegindeling zorgt voor meer veiligheid voor de fietsers en een 
duidelijker beeld voor het gemotoriseerde verkeer. Bovendien is er voor de 
voetganger een ruimte ontstaan, die de uitstraling heeft van een promenade langs de 
"haven" , waar ook nog ruimte is voor een verblij fgebied voor terrassen. 
Door het gebruik van de bekende bakstenen heeft de ruimte ook een fraaiere 
uitstraling gekregen. 

De wegfundering op de Turfmarkt is geschikt gemaakt om het vele busverkeer te 
dragen en te verwerken. De vele verkeerslichten op het traject zijn opnieuw aan 
elkaar gekoppeld om daarmee de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Al met al 
een ingewikkelde puzzel. 

Tijdens de uitvoering van dit werk heeft de gemeente er alles aan gedaan om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft helaas wel gezorgd voor een langere 
uitvoeringstijd met ook enkele werkzaamheden in de nachtelijke uren. 

In de afgelopen twee maanden en ook in de komende weken worden nog kleine 
aanpassingen gedaan. De overlast door deze activiteiten is minimaal. 

Toch vind ik dit het moment om u te bedanken voor uw inbreng bij het ontwerp en 
het geduld dat u heeft opgebracht tijdens de uitvoering. Veel machines, stof, geluid 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 



en niet altijd een makkelijke bereikbaarheid, waren nodig om de wensen van velen 
te realiseren. Soms gingen de werkzaamheden ten koste van de nachtrust, waarvoor 
onze welgemeende excuses. 

Velen hebben ons inmiddels laten weten dat de herinrichting van dit wegtraject, dat 
voor Haarlem zo belangrijk is, voor alle verkeersdeelnemers duidelijker en daarmee 
veiliger is geworden en dat de uitstraling nog mooier is. 
Ik ben blij dat te horen en ervaar dat zelf ook zo. 
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Nogmaals bedankt voor uw geduld en inbreng. 

Met vriendelijke snroet, 

drs. Lukas J. Mulder 


