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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Intrekken besluitpunt 2 van het Collegebesluit d.d. 5 februari 2019: DO  Julianastraat (2018/796034) 

Nummer 2019/503966 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Edens, R. 

Telefoonnummer 3244 

Email redens@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het collegebesluit over het definitief ontwerp Julianastraat wordt aangepast, 

besluitpunt 2 van het Collegebesluit d.d. 5 februari 2019: DO  Julianastraat 

(2018/796034) wordt ingetrokken.  Het onmogelijk maken van de  

linksafbeweging, voor autoverkeer vanaf de Van Eedenstraat komend vanaf het 

zuiden richting Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat, komt hiermee te vervallen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Julianastraat e.o. vaststellen DO (2018/796034) in het college van 

burgemeesters en wethouder van 5 februari 2019 

 

Besluit College  

d.d. 9 juli 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Besluitpunt 2 van het Collegebesluit d.d. 5 februari 2019, het vastgesteld 

definitief ontwerp voor de Julianastraat (2018/796034), in te trekken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-februari/10:00/Julianastraat-e-o-vaststellen-DO/2018796034-1-Julianastraat-e-o-vaststellen-DO-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-februari/10:00/Julianastraat-e-o-vaststellen-DO/2018796034-1-Julianastraat-e-o-vaststellen-DO-1.pdf
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1. Inleiding  
In de commissie Beheer d.d. 14-02-2019 heeft de wethouder aangegeven van het Collegebesluit d.d. 

5 februari 2019, het  vastgesteld definitief ontwerp voor de Julianastraat (2018/796034), het 1e 

besluitpunt te handhaven en het 2e besluitpunt te laten vervallen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. Besluitpunt 2 van het Collegebesluit d.d. 5 februari 2019, het vastgesteld definitief ontwerp voor 

de Julianastraat (2018/796034), in te trekken. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het collegebesluit aan te passen naar aanleiding van de toezegging door de wethouder. 

 

4. Argumenten 

Het besluit is in lijn met bespreking commissie Beheer. 

Tijdens de behandeling van de commissie Beheer op 14 februari 2019 is gebleken dat er geen 

draagvlak in de wijk is voor het weglaten van deze linksafbeweging voor autoverkeer vanaf de Van 

Eedenstraat, komend vanaf het zuiden richting Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat. Naar aanleiding 

hiervan heeft de wethouder aangegeven het DO uit te voeren, zonder deze linksafbeweging van de 

weg te halen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 
Over besluitpunt 2 van het oorspronkelijke collegebesluit wordt met de belanghebbenden een nieuw 
gesprek aangegaan. Mocht het college dan wederom het 2e besluitpunt willen gaan uitvoeren, dan 
wordt dit weer apart voorgelegd aan de commissie. 

 

 

 

 

 


