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Besluit tot aanwijzing zone waarbinnen het verboden is een fiets, snorfiets of 

bromfiets te plaatsen buiten een daarvoor bestemde voorziening 

(Besluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen) 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAARLEM, 

overwegende, dat 

het ingevolge artikel 2:51, lid 2 van de Algemeen plaatselijke verordening mogelijk is op de weg 

gelegen plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter 

voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte 

of gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen 

te laten staan; 

BESLUITEN 

Artikel 1. Aanwijzing zones 

Aan te wijzen als gebied waar het verboden is fietsen,  brom- of snorfietsen buiten de daarvoor 

bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en 

als zodanig gewaarmerkte situatietekening: 

a. Jansweg tussen Baljuwslaan en de Parklaan, waarvan uitgezonderd de ruimte tussen de 

spoordijk en de Jansweg nr 15 (CWI-gebouw) binnen het door hekwerk omsloten gebied; 

b. Stationsplein-Zuid; 

c. Kruisweg tussen het Staten Bolwerk/Kennemerplein en de Parklaan; 

d. Lange Herenstraat; 

e. het fietssouterrain met de in- en uitgangen 

f. Kennemerplein  

g. Prinsen Bolwerk tussen Kennemerplein en Prinsen Bolwerk nr. 4 

h. Staten Bolwerk tussen Kennemerplein en Staten Bolwerk nr. 62 

i. Kennemerbrug 

j. Zuidelijke af- en toerit naar Kennemerbrug tussen Kennemerbrug en Kennemerplein 

k. De fietsgevel aan het Kennemerplein met de in- en uitgangen 

l. Plein voor Staten Bolwerk nr. 3-5 met herdenkingsboom 

m. Busbaan (inclusief bermen) en halteperrons R-net langs de Europaweg 

n. Busbaan en halteperrons R-net langs de Aziëweg 

Artikel 2. Stallingsruimte 

1. De ruimte tussen de Spoordijk en de Jansweg nr. 15 (CWI) is tevens ingericht als de 

stallingsruimte voor bak-, lig-, snor- en bromfietsen.  

2. Binnen deze stallingsruimte dienen tevens fietsen gestald te worden met een afwijkende 

maatvoeringen (tandems, bakfietsen, ligfietsen, brede banden e.d.), voor zover deze niet in 

de elders binnen het in artikel 1 aangewezen gebied aangeboden voorzieningen passen. 

3. In de fietsgevel aan het Kennemerplein zijn op aanwijzing van de beheerder aparte plekken 

aan gewezen voor het stallen van zware fietsen voor gebruikers met een aantoonbaar 



zwakgestel waardoor de voor het stallen van een fiets in een voorziening een te zware 

fysieke opgave is.  

4. De steeg en het plein gelegen tussen het Kennemerplein 2, het station en de fietsgevel is 

uitsluitend bedoeld voor het stallen van bak-, lig-, brom- en snorfietsen. 

Artikel 3. Bekendmaking en inwerkingtreding 

1.  Het vorige Besluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen vastgesteld bij B&W-

besluit van 18 juni 2013 (kenmerkt 2013-171575) wordt ingetrokken met ingang van de 

inwerkingtreding van het nieuwe Besluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen, 

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

Aldus vastgesteld in vergadering van het college van ……………… 

De secretaris, 

De burgemeester 
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