
WIJKRADEN SCHALKWIJK

Haarlem 1 juni 2018

Betreft: Raadsbesluit Engelandlaan

Aan B & W en de raadfracties van de gemeente Haarlem.

De wijkraden van Schalkwijk hebben kennis genomen van het gemeenteraadsbesluit om de 
Engelandlaaan en Belgielaan te voorzien van remmende maatregelen die passen bij een 30 km 
weginrichting.

De verkeerswerkgroep van de wijkraden Schalkwijk heeft ruim twee jaar geleden een 30/50km plan 
ingediend wat indertijd door het college en raad in ruime meerderheid is aangenomen.

Wij begrijpen dat door het besluit van de raad op donderdag 15 maart 2018 ons plan hiermee van de 
baan is.

De wijkraden accepteren uiteraard het democratisch genomen besluit, maar zijn wel verrast door de 
180 graden draai die vlak voor de verkiezingen, door haast alle partijen, is genomen.

De wijkraden vragen zich af hoe nu verder?

De grijze wegen komen door dit besluit in Schalkwijk niet te vervallen, wat wel het effect zou zijn bij 
invoering van het 50/30 km plan van de wijkraden.

De wijkraden verzoeken U de wegen die wij als wijkontsluitingsweg in ons plan hebben aangegeven 
net zo in te richten als de Engelandlaaan en Belgiëlaan, dit alles om de uniforme inrichting van de 
wegen in Schalkwijk te realiseren.

Het betreft de volgende wegen:

1) Boerhaavelaan tussen Amerikaweg en gemeentegrens

2) Floris van Adrichemlaan

3) Prof. Eijkmanlaan

4) Bernadottelaan

5) Erasmuslaan
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6) M.L. Kinglaan

7) Braiilelaan

8) Stresemannlaan

9) Westelijk deel A. Schweitzerlaan

Dit om te voorkomen dat in de wijken en met name Meerwijk en Boerhaavewijk een burgerinitiatief 
moet worden opgestart voor genoemde wegen, om tot hetzelfde resultaat te komen als het comité 
Engelandlaan. De wijkraden Schalkwijk verzoeken U om deze wegen het zelfde in te richten als de 
Engelandlaan. In ieder geval een inrichting die voldoet aan een 30 km weg.

Wij gaan ervan uit dat direct aansluitend na de inrichting van de Engelandlaan en de Belgiëlaan U 
werkgroepen opstart voor de inrichting van bovengenoemde wegen.

Daarnaast vragen wij ons wel af hoe dit besluit match met de plannen "mevrouw Meijer 
"betreffende de Belgiëlaan - Kennedylaan en de Floris van Adrichemlaan.

Wij ontraden U om de snelheid op de ontsluitingsweg van Molenwijk ( Groningenlaan - Betuwelaan 
en Zuiderzeelaan ) terug te brengen naar 30 km.

Hoogachtend namens de werkgroep
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