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Onderwerp  

Vaststellen schema m.b.t. ontheffingen voor voetgangersgebieden 

Nummer 2018/702824 

Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Westerman, S. 

Telefoonnummer 023-5115139 

Email swesterman@haarlem.nl 

Kernboodschap  Als uitwerking van het gewenste eindbeeld van de Rode Loper heeft participatie 
en inspraak plaatsgevonden m.b.t. het toevoegen van de Nieuwe Groenmarkt e.o. 
aan het voetgangersgebied in de binnenstad. In een separaat verkeersbesluit is 
het nieuwe gebied qua straten en bebording aangewezen. Met voorliggend besluit 
wordt de regelgeving m.b.t. ontheffingen voor het voetgangersgebied aangepast.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

N.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Collegebesluit “Vaststellen toegangsregeling voetgangersgebieden” 
vastgesteld in de vergadering van 3 oktober 2017. 

Besluit College  

d.d. 30 oktober 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit:  
1. Het vaststellen van bijgevoegd schema m.b.t. ontheffingen voor de “Regeling 

voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in 
Haarlem” onder intrekking van de versie van dit schema zoals vastgesteld in 
de vergadering van het college op 3 oktober 2017. 
 

de secretaris,                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/03-oktober/10:00/Vaststellen-toegangsregeling-voetgangersgebieden
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/03-oktober/10:00/Vaststellen-toegangsregeling-voetgangersgebieden


 

 Kenmerk: 2018/702824 2/3 

 

1. Inleiding  
Als uitwerking van het gewenste eindbeeld van de Rode Loper heeft participatie en inspraak 
plaatsgevonden m.b.t. het toevoegen van de Nieuwe Groenmarkt, de Kruisstraat , Smedestraat en de 
Jansstraat (en de omliggende wegen) aan het voetgangersgebied in de binnenstad. In een separaat 
verkeersbesluit is het nieuwe gebied qua straten en bebording aangewezen. Met voorliggend besluit 
worden de afspraken uit bovengenoemd project in de Toegangsregeling voetgangersgebieden 
vastgelegd. Dit gebeurd door het aanpassen van het schema met ontheffingen dat een bijlage is van 
deze toegangsregeling. Tegelijkertijd worden enkele technische correcties in dit schema 
doorgevoerd.  

 

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

 Het vaststellen van bijgevoegd schema m.b.t. ontheffingen voor de “Regeling voor de verlening 
van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem” onder intrekking van de 
versie van dit schema zoals vastgesteld in de vergadering van het college op 3 oktober 2017. 

 

3. Beoogd resultaat 

 Een actueel schema met ontheffingen voor voetgangersgebieden in Haarlem, dat goed aansluit 
op de praktijksituatie. 

 

4. Argumenten 
1. Nieuwe voetgangersstraten zijn aangewezen in separaat verkeersbesluit 
De nieuwe grenzen van het voetgangersgebied zijn in het “Verkeersbesluit uitbreiding 
voetgangerszone Haarlem” vastgelegd.  
 
2. Verlenen van ontheffingen voor het voetgangersgebied is een bevoegdheid van het college 
Op basis van de “Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden 
in Haarlem” (afgekort “Toegangsregeling voetgangersgebieden”) is het college bevoegd tot het 
verlenen van ontheffingen voor deze regeling. Dit gebeurd door het aanpassen van het schema met 
ontheffingen dat een bijlage is van deze toegangsregeling. 

 
3. De aanpassingen in de toegangsregeling passen binnen vigerend beleid 
Voorliggend besluit is een uitwerking van het gewenste eindbeeld van de Rode Loper. De regeling 
voor kerk- en moskeebezoekers (8 toegangspasjes per voorziening) betreft een vastlegging van de 
praktijksituatie in het voetgangersgebied. Hetzelfde geldt voor de mantelzorgers, die in de praktijk 
gebruik maken van de pasjes van bewoners. Deze gang van zaken heeft in de afgelopen jaren nooit 
tot overlast en/of (verkeers-)onveiligheid geleid, hetgeen reden is deze officieel vast te leggen in het 
beleid. De technische correcties in het schema met ontheffingen betreffen een scherpere aanduiding 
van de locaties waar de ontheffingen geldig zijn, dit is conform de bestaande praktijksituatie. 
 
4. Voorliggend besluit heeft geen financiële consequenties 
De financiële effecten van het toevoegen van de Nieuwe Groenmarkt e.o. aan het voetgangersgebied 
zijn reeds in de begroting verwerkt. Voorliggend besluit is slechts een technisch uitvloeisel hiervan. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 
N.v.t. 

6. Uitvoering 

 Publicatie op overheid.nl van de “Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot 
voetgangersgebieden in Haarlem” met de conform voorliggend besluit geactualiseerde bijlagen. 

 

7. Bijlagen 

 Schema met ontheffingen voor voetgangersgebieden (dat een bijlage is van de “Regeling voor de 
verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem”). 

 


