
Haarlem, 27 maart 2018

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en 
de Gemeenteraadsleden van de Gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem

Betreft:Tijdelijke Verkeersmaatregel Slauerhoffstraat (nr. 2017/529873)

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Als bewoners van het complex Marianne Phiiipsplantsoen aan de dr. De Liefdestraat in 
Haarlem-Noord willen wij u graag deelgenoot maken van onze zorgen en u nadrukkelijk wijzen 
op een uiterst ongewenste situatie met een toenemende kans op ongevallen.
Bovendien vragen we hiermee ook uw begrip voor - en maatregelen tegen - de verstoring van 
ons woongenot.
Als overwegend tevreden bewoners van ons appartement aan de dr. De Liefdestraat, waar wij 
begin 2005 na de oplevering konden intrekken, keken we aanvankelijk uit op het Marsmanplein 
en het oude Slauerhoff-complex. Vrijwel direct na de oplevering van onze appartementen bleek 
ons dat het Slauerhoffcomplex gesloopt zou gaan worden.
De openstelling tussen 2006 en najaar 2008 voor kortlopende bewoning van de weldra 
leegkomende portiekflats zorgde toen voor de eerste overlast, maar dat zou gelukkig van 
tijdelijke aard zijn. We bleven dus onderdeel van de zwijgende meerderheid.
Vervolgens kwamen de plannen voor het nieuwe Slauerhoffcomplex in beeld: woningen, aan 
onze zijde tot 3 etages hoogte, op een afstand van 11.00 m. van onze appartementen! Toen in 
de inspraak door de gemeente Haarlem werd aangegeven dat die strook van 11.00 m. 
uitsluitend voor een groenstrook, een trottoir en een fietspad zou worden ingericht, kozen we 
er wederom voor om geen bezwaren in te dienen.

Vervolgens werden de flats van het oude Slauerhoffcomplex vanaf december 2008 tot en met 
april 2009 gesloopt en het puin afgevoerd. Al snel werd er in de bedoelde groenstrook van 
11.00 m. een 'tijdelijke' ontsluitingsweg aangelegd, bestaande uit Stelconplaten.
Niet alleen voor de onstluiting van onze parkeergarage, maar ook voor en volop gebruikt door 
het bouwverkeer. Dat duurde uiteindelijk tot eind 2011, waarna de nieuwbouw werd 
opgeleverd en de nieuwe Slauerhoffstraat werd opengesteld. Toen werd er eindelijk een 
aanvang werd gemaakt met de definitieve inrichting van de ons beloofde groenstrook met 
daarin een voet- en fietspad. Wij waren tevreden!

Toen medio 2014/2015 de riolering van de P.C. Boutensstraat moest worden vervangen diende 
er voor het nieuwe Slauerhoffcomplex weer een ontsluiting te worden gevonden. En kunt het
vast wel raden: dat werd weer de groenstrook, grenzend aan onze appartementen....Maar ja,
ook dat was gelukkig maar tijdelijk!
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Nu zijn we weer een paar jaar verder. Zoals u weet zijn er problemen betreffende de 
dakconstructie van de ondergrondse parkeergarage van het Marsmanplein. Op aandrang van de 
middenstanders op het Marsmanplein heeft de gemeenteraad van Haarlem in haar wijsheid
besloten om....de groenstrook, direct grenzend aan onze appartementen, nu in te richten als
extra parkeervoorziening. Daarover werden wij in het geheel niet geïnformeerd, en pas nadat 
de tijdelijke maatregelen waren ingesteld kon de wijkcoördinator Noord ons mededelen dat dit 
op grond van het Verkeersbesluit Tijdelijke Verkeersmaatregel Slauerhoffstraat (nr. 
2017/529873) was uitgevoerd.

Ongetwijfeld bent u als college en als gemeentebestuur op de hoogte van de inhoud van dit 
Verkeersbesluit. Als niet terzake kundige burgers verbaasden wij ons echter sterk over de, in 
onze ogen, vreemde wijze van inrichten van deze tijdelijke voorziening.
Die bestaat er, in het kort, uit dat er in de groenstrook die tussen het fietspad en onze balkons is 
gelegen, stalen rijplaten werden gelegd die als extra parkeerplaatsen moesten gaan dienen. Om 
het gebruik van het fietspad voor ander verkeer te 'legitimeren' werden de bij het fietspad 
geplaatste borden 'fietspad' (borden Gil van bijlage 1 van het RVV 1990) inclusief de 
onderborden volledig verwijderd.
Hiervoor in de plaats werden er éénrichtingsborden in westelijke richting (de borden C2 en C3 
van genoemde Bijlage) aangebracht.
Waar in het Tijdelijke Verkeersbesluit echter niet over wordt gesproken zijn de 
uitvoeringsafspraken die met AH/Bouwens zijn gemaakt. Die afspraken behelsen dat de 
neerklapbare fietspad-paaltjes uitsluitend op de vrijdag- en zaterdagmiddag mogen worden 
neergeklapt en dat er daarbij toezicht dient worden gehouden door een Parkeerbegeleider. 
Nadrukkelijk is daarbij aangegeven dat deze extra parkeervoorziening op de overige dagen in 
verband met de veiligheid niet beschikbaar is.
Terwijl in de uitvoeringsafspraken van het Tijdelijke Verkeersbesluit dus nadrukkelijk wordt 
aangegeven dat er uitsluitend op vrijdag- en zaterdagmiddag van deze tijdelijke voorziening 
gebruik mag worden gemaakt staan de één- richtingsborden er dus continue, en zijn de borden 
'fietspad' verwijderd!! Onderborden die het tijdelijke karakter zouden moeten aangeven, 
ontbreken. Volgens ons wordt er zelfs bij het uitvoeren van kortlopende wegwerkzaamheden 
een betere wijze van bebording vereist!
Ook gedurende de, omgerekend, 6 dagen per week dat bedoeld weggedeelte voor het overige 
verkeer is afgesloten doordat de fietspad-paaltjes omhoog geklapt staan is er volgens de 
huidige bebording dus nog steeds sprake van openstelling in één richting. Daardoor wordt de 
oorspronkelijke bestemming 'Fietspad' in twee richtingen in feite dus ook formeel (gelet op de 
verkeersborden) verboden! Bijzonder vreemd in onze ogen....

In het genomen Verkeersbesluit spreekt het College van Burgemeester en Wethouders 
daarnaast de stelling uit dat de genomen maatregelen een tijdelijk karakter dragen, en dat de 
verwachting is dat dit uiterlijk tot medio december 2017 zal duren.

Inmidels zijn we alweer drie maanden verder. Zelfs Van der Vorm Vastgoed, als verhuurder van 
de winkelruimten aan het Marsmanplein, heeft sinds 16 februari 2018 niets meer over de 
voortgang van de onderzoeken gepubliceerd. Steeds duidelijker wordt namelijk dat het een 
kwestie van een zeer lange adem gaat worden, aangezien niemand verantwoording kan of durft 
te nemen voor de gehanteerde bouwmethoden. Wél kunnen we inmiddels stellen, hebben wij, 
als direct omwonenden, wel weer genoeg overlast verdragen zonder daarover te klagen. Nu het



langzaamaan voorjaar begint te worden willen we wel weer eens een raam of balkondeur open 
kunnen zetten, maar dan het liefst wel zonder dat er pal onder ons balkon over stalen rijplaten 
wordt gereden en daar ook wordt geparkeerd met alle herrie en hinder van dien ....
Dan nog wat afwegingen die de veiligheid betreffen:
De opheffing van het fietspad door verwijdering van de borden 'fietspad' (borden Gil van 
bijlage 1 van het RW 1990) inclusief de onderborden en deze te vervangen door 
éénrichtingsborden in westelijke richting (de borden C2 en C3 van genoemde Bijlage) is een 
omdraafing van wat ons logisch lijkt: de uitzondering (uitsluitend op vrijdag- en zaterdagmiddag, 
waabij toezicht aanwezig dient te zijn) wordt door borden aangegeven, terwijl er juist 
overwegend een afsluiting voor het verkeer van kracht is door de omhooggeplaatste 
fietspadpaaltjes. Handhaving van de borden 'Fietspad' en gebruikmaking van de uitzondering 
door het geven van aanwijzingen had ons dan ook veel logischer geleken;
De huidige situatie is uitermate ondoorzichtig; bij de éénrichtingsborden zijn geen onderborden 
geplaatst die de beperkte openstelling aangeven. Op deze wijze is handhaving vrijwel 
onmogelijk wanneer men, langs de fietspadpaaltjes, toch van de tijdelijke voorziening 
gebruikmaakt;
Fietsers die nu van zondag tot en met donderdag gebruikmaken van dit weggedeelte plegen nu 
feitelijk een overtreding wanneer zij in oostelijke richting fietsen; het weggedeelte wordt 
immers als éénrichtingsweg in westelijke richting aangegeven?!
Het beleid van de gemeente was en is om Handhaving met enige coulance te laten optreden 
rond het Marsmanplein gedurende de instelling van de tijdelijke maatregelen; in de praktijk 
betekent dit dat er nauwelijks meer sprake is van handhaving en/of toezicht;
Omwonenden hebben het feit dat er vanaf 12 februari (mijn eerste melding dat het 
fietspadpaaltje aan de zijde van de dr. De Liefdestraal omver was gereden) tot 16 maart geen 
feitelijke blokkering aanwezig was, als legitimering voor een 7 x 24-uurs voorziening 
aangegrepen. Ook nu Spaarnelanden het paaltje weer heeft gerepareerd wordt er nog steeds 
dagelijks op de noodvoorziening geparkeerd; niet alleen door bezoekers van de winkels op het 
Marsmanplein, maar vooral door omwonenden!

Mijn stellige mening is dan ook dat er per direct een einde dient te komen aan deze oneigenlijke 
uitbreiding van de parkeercapaciteit, en dat de vorige situatie met spoed dient te worden 
hersteld. Volgens ons voldoet de omgeving van het Marsmanplein ruimschoots aan de 
parkeernormen van de gemeente Haarlem, en dus zijn de getroffen maatregelen, zeker nu de 
parkeergarage inmiddels weer voor 50% inzetbaar is, overbodig geworden.
Dit blijkt ook uit de 'parkeerdruk' tijdens de toegestane uren voor de tijdelijke voorzieningen, 
welke na de kerstdrukte nog maar zeer incidenteel zichtbaar is.

We hebben als omwonenden wel weer genoeg overlast ervaren en bijgedragen aan een eerste 
aanpak van de problematiek. Het onvermogen van de betrokkenen om tot een spoedige 
oplossing van de constructie van het parkeerdak te komen mag niet blijvend of zelfs maar voor 
langere tijd worden afgewenteld op omwonenden die hun portie inmiddels wel hebben 
gekregen.
Bovendien is er al dan niet bewust een ondoorzichtige en daardoor ook onveilige situatie 
gecreëerd die niet mag blijven duren totdat het vroeger of later een keer mis gaat!

Bovendien ben ik, en met mij meer van de gedupeerden, van mening dat de WOZ-waarde van 
ons onroerend goed gedurende de werking van de tijdelijke verkeersmaatregelen een forse



reductie zou moeten ondergaan. Het feit dat dit dan ook doorwerkt in de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen en het huurwaarde-forfait zou tenminte enige genoegdoening moeten 
geven voor het feit dat we imiddels onze portie overlast en hinder wel hebben gehad zonder 
daarover te klagen.

De veiligheid en bewegingsvrijheid voor de fietsers die het nu zonder deze fietsverbinding 
moeten stellen baart ons echter veel meer zorgen. Een onmiddellijke opheffing van deze 
tijdelijke verkeersmaatregel lijkt ons daarom noodzakelijk.
Graag vernemen wij dan ook op zo kort mogelijke termijn het standpunt van de gemeente 
Haarlem in deze.
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