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Onderwerp: Reactie brief afsluiting terrein Haarlemmer Stroom

Op 13 december jl. ontvingen wij uw pnei aan de gemeenteraad over het afsluiten van het terrein 
van Haarlemmer Stroom voor auto's van niet-gebruikers per 1 januari 2019. Graag geven wij met 
deze brief een reactie op uw zorgen.

Parkeerdruk Sportheldenbuurt
U heeft grote zorg over de parkeerdruk in uw buurt. De Sportheldenbuurt wordt nu al veelvuldig 
gebruikt door forensen. Wij hebben dit eerder ook al besproken met de wijkraad en enkele 
wijkbewoners. Op basis daarvan is besloten om een schriftelijke enquête onder bewoners uit te laten 
gaan om te peilen of het invoeren van vergunning parkeren bij u in de buurt kan worden ingevoerd. 
Vergunning parkeren kan zorgen voor een verlichting van de parkeerdruk. Deze enquête wordt in de 
tweede helft van januari uitgevoerd. Op basis van de uitkomst zal de gemeente Haarlem besluiten of 
vergunning parkeren in de Sportheldenbuurt wordt ingevoerd.
U bent hiervan in november en december op de hoogte gesteld.

Laden en lossen Drosteterrein
Met Lingotto, de ontwikkelaar en eigenaar van het Haarlemmer Stroom-terrein, is afgesproken dat 
restaurant Frisk via hun terrein kan blijven aanrijden om te laden en te lossen. Dit kan tot 11 uur in 
de ochtend.

Lingotto is eigenaar
In het bestemmingsplan is het Haarlemmer Stroom-terrein opgenomen als semi-openbaar gebied. In 
de koopovereenkomst staat dat de eigenaar het terrein dient af te sluiten voor auto's met hooguit 
een laad- en losmogelijkheid voor gebruikers van het terrein. Aan die voorwaarden wordt nu 
eindelijk voldaan.
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Handhaving
Wij zijn bekend met de parkeerdruk in de Sportheldenbuurt. Wij handhaven op basis van meldingen 
om parkeerexcessen, zoals parkeren op stoepen en hoeken, zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze 
aanpak blijft vanzelfsprekend overeind. We roepen u op vooral melding te blijven maken van overlast 
veroorzaakt door foutief parkeren via https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/.

Tenslotte zijn wij, zoals u zelf ook aangeeft in uw brief, met bewoners, de VvE's en de wijkraad in 
overleg over deze situatie. Dit wordt in het nieuwe jaar vervolgd.

Met vriendelijke groet.
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