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Samenvatting 
 

Door de uitbraak van het coronavirus is de samenleving op slag veranderd. Nu de omstandigheden 

verbeteren en er weer meer ruimte komt om naar buiten te gaan, zal de druk op de openbare 

ruimte toenemen, met name omdat gelijktijdig de onderlinge afstand van anderhalve meter moet 

worden aangehouden. De gemeente neemt maatregelen om het gebruik van de openbare ruimte 

onder die omstandigheden te verbeteren. 

 

De gemeente kan dit doen door fysieke maatregelen te nemen, door besluiten te nemen, door 

regels te stellen en door daarop te handhaven. 

 

Bij het bepalen van de maatregelen, hanteren we de volgende uitgangspunten: 

1. Tijdelijkheid is de basis 

2. Voetgangers en fietsers hebben prioriteit 

3. Bereikbaarheid heeft prioriteit boven verblijven met begrip voor het belang van verblijf en 

recreatie 

4. In eerste instantie zet de gemeente in op bewustwording en informatieverstrekking; bij 

knelpunten kan in een later stadium worden overgegaan tot dwingendere maatregelen. 

5. Het beter benutten van de functie van de openbare ruimte gaat voor het wijzigen van de 

functie 

6. De maatregelen zijn algemeen, maar de toepassing daarvan is specifiek. Het gaat om 

maatwerk. 

7. Als de situatie het toelaat, kunnen maatregelen worden teruggedraaid of kunnen 

dwingende maatregelen weer worden teruggebracht tot maatregelen die de 

bewustwording versterken. 

 

Er zijn 19 algemene maatregelkaarten opgesteld die vervolgens zijn toegepast op de gedefinieerde 

hotspots: 

- Winkel- en horecagebieden 

- Parken 

- Drukke fietsroute 

Daarnaast worden er maatregelen genomen in de openbare parkeergarages en fietsenstallingen 

 

Per 1 juni, of zo snel mogelijk, worden de volgende instapmaatregelen genomen per hot spot: 

Winkel- en horecagebieden 

1. Het instellen van de wenselijke looprichting in winkel- en horeca gebieden 

2. Borden ‘fietsers afstappen bij drukte’ in drukke voetgangersgebieden 

3. Fietsers weren uit Lange Veerstraat en Warmoesstraat in tijdvensters 

4. Ondernemers vragen om onwenselijke wachtrijen te voorkomen 

5. Instellen van duidelijke regels voor terrasverruiming 

6. Instellen van een gemeentelijk contactteam voor vragen en initiatieven 

7. Monitoring van drukte en informatieverstrekking via social media 

Parken 

1. Monitoring van drukte en informatieverstrekking via social media 

Drukke fietsroutes 

1. Aanbieden van alternatieve routes fietsverkeer op de route Rijksstraatweg – Schoterweg 

2. Aanpassen van de instellingen van verkeersregelinstallatie om wachtrijen te verkorten 

Daarnaast worden maatregelen genomen in gemeentelijke parkeergarages en fietsenstallingen. 

Totale kosten van deze eerste maatregelen zijn geraamd op € 47.000 
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Niet te voorzien is waar in de toekomst welke knelpunten zullen ontstaan. Het maatregelpakket 

vormt de voorraad waaruit kan worden geput, naar gelang het karakter en de locatie van het 

knelpunt. Als knelpunten in ernst toenemen, zal er worden overgegaan tot dwingendere 

maatregelen. Daarnaast kunnen in de toekomst nieuwe hotspots ontstaan. 

De gemeente staat daarnaast nadrukkelijk open voor suggesties en initiatieven vanuit de 

samenleving. Bij een grotere druk op de openbare ruimte zal de confrontatie tussen verschillende 

belangen op sommige locaties toenemen en zal er van de gemeente een keuze worden gevraagd. 

De gemeente probeert met maatwerk zoveel mogelijk aan de belangen tegemoet te komen. Een 

gemeentelijk contactteam vormt voor alle belanghebbenden de ingang. 

 

Afhankelijk van de aard van de te nemen maatregelen en het structurele of incidentele karakter 

daarvan, kan er een besluit worden genomen dat bestuurlijk wordt geaccordeerd en waarover de 

raad en stakeholders op een snelle en duidelijke wijze worden geïnformeerd.  
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1. Inleiding 

Door de uitbraak van het virus Covid-19 is de landelijke richtlijn sinds half maart 2020 geweest 

zoveel als mogelijk thuis te blijven. Door positieve trends in de ontwikkeling van het virus, worden 

verschillende genomen maatregelen de komende weken stapsgewijs versoepeld. De boodschap is 

inmiddels ‘Vermijd drukte’. Kinderen gaan weer (gedeeltelijk) naar school, er wordt weer gesport in 

de open lucht, terrassen mogen straks weer open, in de zomervakantie blijven dit jaar mogelijk 

meer mensen thuis en er worden weer meer bezoekers verwacht. Voorlopig blijft de richtlijnen wel 

dat mensen buiten een huisgezin zoveel mogelijk onderling afstand bewaren, waarbij de richtlijn 

van anderhalve meter geldt.   

  
Dit legt een stevige druk op de openbare ruimte. Steeds meer mensen zullen daarvan weer gebruik 
gaan maken, terwijl de onderlinge afstand betekent dat er per persoon meer ruimte nodig is. Het 
opstarten van de scholen brengt meer fietsers en voetgangers met zich mee die gelijktijdig gebruik 
zullen maken van fietspaden en trottoirs, terwijl ook het autoverkeer zal toenemen waardoor 
verkeerslichten voor fietsers langer op rood blijven staan - met wachtrijen tot gevolg.  
  
Daarnaast hebben ondernemers de afgelopen twee maanden veel omzetverlies geleden en kunnen 
de meesten ook de komende tijd nog niet hun normale omzet bereiken. In de binnenstad zullen 
terrassen binnen de vastgestelde omvang minder tafels kwijt kunnen en om een verruiming 
vragen. Voor winkels kunnen zich rijen vormen wanneer het binnen te druk is. En beide 
ontwikkelingen brengen weer met zich mee dat er minder ruimte is voor mensen die zich willen 
verplaatsen door de binnenstad.  
  
Dit document geeft inzicht in de maatregelen die in de openbare ruimte kunnen worden genomen 
om in veilige omstandigheden met elkaar de straten, pleinen en parken in Haarlem te gebruiken. 
Als hotspots zijn aangewezen (1) de winkel- en horecagebieden; (2) de grotere parken en; (3) de 
drukke fietsroutes.  
  
De verantwoordelijkheid ligt echter zeker niet uitsluitend bij de overheid. Eigen 
verantwoordelijkheid en persoonlijk bewustzijn zijn veel belangrijker. De gemeentelijke overheid 
kan zo goed mogelijk faciliteren en in veel gevallen keuzes maken tussen verschillende 
ruimteclaims. Menselijk gedrag leidt er vervolgens toe dat de genomen maatregelen al dan niet 
effectief zijn. Op veel maatregelen kan worden gehandhaafd, maar handhaving is alleen effectief 
als het leidt tot meer bewustzijn.  
  
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten geschetst. Wat heeft voor het algemeen belang de 
hoogste prioriteit? Welk afweging moet worden gemaakt? Deze uitgangspunten vormen de basis 
voor de maatregelen en kunnen worden gebruikt als meetlat waarlangs initiatieven uit de stad zijn 
te leggen.  
  
In het derde hoofdstuk worden de maatregelen opgesomd die op dit moment worden voorzien. 
Die maatregelen worden vervolgens in hoofdstuk 4 toegepast op de verschillende hotspots.  
 
In hoofdstuk 5 wordt het juridische kader geschetst waarbinnen de gemeente maatregelen kan 
nemen en welke rechtsmiddelen daarbij kunnen worden ingezet. 
  
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het proces waarin maatregelen kunnen worden uitgebreid over 
de hotspots, nieuwe hotspots worden gedefinieerd en hoe de besluitvorming zal verlopen. Ook de 
kosten van de maatregelen worden besproken, de manier waarop de gemeente open staat voor 
initiatieven uit de samenleving en de communicatie van de te nemen stappen aan stakeholders.    



   
 

 
 
 7 
 

2. Uitgangspunten 

Door ruimte te creëren kan de toenemende druk op de openbare ruimte (gedeeltelijk) worden 

opgevangen. Het is dan belangrijk om te hebben vastgesteld wat belangrijke uitgangspunten zijn. 

Enerzijds geven die richting aan de treffen maatregelen en de volgorde waarin die moeten worden 

getroffen. Anderzijds stellen ze kaders wanneer zich in de toekomst situaties voordoen die vragen 

om nieuwe maatregelen of nieuwe locaties en bij initiatieven uit de samenleving.  

 

2.1 Tijdelijkheid als basis  

De openbare ruimte is niet ingericht op de anderhalvemetersamenleving. Bovendien is het de 

overtuiging dat de anderhalvemetersamenleving tijdelijk zal zijn, alhoewel die tijdelijkheid nog 

zeker maanden zal aanhouden. 

 

Om die reden is het uitgangspunt van de te nemen maatregelen dat ze tijdelijk zullen worden 

ingezet en een einddatum kennen. Er worden geen maatregelen genomen die permanent zullen 

blijven bestaan en er bestaat ook niet het vooruitzicht dat maatregelen die nu gaan worden 

genomen, in de toekomst in stand kunnen blijven, als de richtlijn met betrekking tot de onderlinge 

afstand wijzigt. 

 

Zodra de afstand van anderhalve meter niet meer nodig is, zullen de maatregelen worden 

teruggedraaid. 

 

2.2 Voetganger en fiets hebben voorrang 

Als algemene regels blijven gelden: Reis niet onnodig. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en 

vermijd drukke plekken. Loop of fiets zoveel mogelijk. Het OV blijft bedoeld voor strikt noodzakelijk 

vervoer.  

 

Als het gaat om de prioritering van de vervoersmodaliteiten, sluiten de regels aan op de 

uitgangspunten van de Structuurvisie Openbare Ruimte; voetgangers en fietsers voorrang, 

vervolgens het openbaar vervoer en tot slot de auto voor zowel het verplaatsen als het parkeren.  

 

Bij langzaam verkeer zijn de mogelijkheden groter om met veel mensen in de openbare ruimte 

veilig te kunnen bewegen. Daarbij zijn lopen en fietsen binnen de stedelijke context de 

belangrijkste vervoersmiddelen voor toegang tot basis functies zoals winkels en onderwijs.  

 

De auto dient gefaciliteerd te worden voor noodzakelijk vervoer en is, voor verspreiding van het 

corona-virus, een veilige vorm van vervoer. De auto ontneemt echter ruimte aan andere, 

langzamere weggebruikers die minder ruimte innemen. 

 

Haarlem houdt daarom de volgende prioriteit voor verplaatsingen aan: 

1. Nood- en hulpdiensten 

2. Voetgangers 

3. Fietsers 
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4. Openbaar vervoer 

5. Auto’s (rijdend) 

6. Auto’s (geparkeerd) 

 

2.3 Bereikbaarheid, verblijven en ruimte voor economie 

Door de coronacrisis zijn we ons nog meer bewust van het onderscheid tussen vitale functies en 

daarop aanvullende activiteiten. Bereikbaarheid ter ondersteuning van de vitale functies, zoals 

woon-werkverkeer voor de zorg en veiligheid en verkeerstromen naar scholen, heeft de eerste 

prioriteit. Voor het welzijn van de Haarlemmers is het daarnaast van belang dat er ruimte is om 

naar buiten te kunnen voor een wandeling door het park of een rondje door de stad. 

De bereikbaarheid heeft in de openbare ruimte de hoogste prioriteit ten opzichte van het 

verblijven. Op de utilitaire routes ligt daarbij de nadruk op het 'stromende verkeer', op de 

recreatieve routes ligt de nadruk op het ‘verblijvende verkeer’. Ruimte die 'overblijft' kan op een 

andere manier worden ingezet, onder meer bijvoorbeeld om daarmee ondernemers te helpen.  

 

Haarlem realiseert zich namelijk ook dat de horeca en andere economische functies hard geraakt 

zijn en door de afstand van anderhalve meter behoefte hebben aan meer ruimte. Zowel binnen als 

buiten in de openbare ruimte. Er ontstaan wachtrijen voor winkels, tafels en stoelen op terrassen 

moeten rekening houden met de minimale anderhalve meter afstand en doorgaand voet- en 

fietsverkeer heeft meer ruimte nodig. Haarlem heeft gekeken naar mogelijkheden om, uitgaande 

van de veiligheid en gezondheid, terrassen meer ruimte te geven.   

 

2.4 Eerst bewustwording, daarna reguleren 

Nederland en ook Haarlem beroept zich op de verantwoordelijkheid van de bevolking. Een 

intelligente lockdown is alleen mogelijk, indien iedereen de vastgestelde RIVM-richtlijnen serieus 

neemt.  

 

Haarlem zoekt naar maatregelen om de 

bewoners en bezoekers zo veel mogelijk te 

faciliteren in het veilig kunnen verplaatsen 

en verblijven in de openbare ruimte.  

Daarbij is de gemeente ook afhankelijk van 

de mate waarin de Haarlemmer zich houdt 

aan het uitgangspunt "Vermijd drukte". 

Ontstaat er een lange wachtrij bij de 

supermarkt of ijssalon? Kom dan later 

terug. Is het niet mogelijk om op 

verantwoorde wijze 1,5 meter afstand te 

houden van andere bezoekers in het park? 

Ga dan naar huis of zoek een rustigere 

plek. De gemeente kan en zal helpen om 

het bewustzijn te vergroten onder 

bewoners en bezoekers. 

 

De gemeente vertrouwt er in de openbare ruimte op dat Haarlemmers en bezoekers van elders zelf 

hun verantwoordelijkheid nemen om rekening te houden met de anderhalvemetersamenleving en 
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de nog altijd geldende boodschap “Vermijd drukte”. Bij (verwachte) drukte op hotspots herinneren 

we de gebruikers van de openbare ruimte eraan dat ze rekening moeten houden met de richtlijnen, 

via bijvoorbeeld markeringen op de grond.  

Als blijkt dat het niet lukt om met bovenstaande stappen de samenleving goed te laten verlopen, 

zullen we organiseren dat er tijdelijke, maar dwingende maatregelen worden genomen in de 

openbare ruimte. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn het opheffen van uitzonderingsregels, 

het wijzigen van verkeerssituaties of het intrekken van mogelijkheden om uitstallingen buiten te 

zetten.  

 

Bij voorkeur is Haarlem terughoudend met dergelijke dwingende maatregelen. Ten eerste hebben 

regels vaak een generiek karakter, waardoor ze ook gelden op momenten dat er geen knelpunt is. 

Daardoor bieden dwingende regels minder ruimte voor maatwerk. Ten tweede tref je met deze 

maatregelen Haarlemmers die baat hebben bij de huidige inrichting en regels. Ten derde leidt 

regulering tot kostbare maatregelen en intensieve handhaving. 

 

2.5 Beter benutten van bestaande functies 

Het verdient de voorkeur om, bij een toenemende druk op de onderlinge afstand, in eerste 

instantie bestaande functies van de openbare ruimte beter te benutten. In tweede instantie 

kunnen functies worden gewijzigd, maar dit kan waterbedeffecten veroorzaken. Bovendien bestaat 

er veel gewenning ten aanzien van bestaande situaties en zijn specifieke functies ingericht op basis 

van de verkeerssituatie. Er ontstaan dan bijvoorbeeld de volgende mogelijke problemen: 

- Het afsluiten van een straat voor autoverkeer biedt meer ruimte aan voetgangers, fietsers 

en / of terrassen. Het levert mogelijk weer specifieke problemen op voor de 

bereikbaarheid binnen dat gebied, bijvoorbeeld als daar wel een uitrit van een inpandige 

parkeergarage is gelegen. 

- Door winkelstraten te sluiten voor fietsverkeer en daar fietsparkeren te voorkomen, is er 

meer ruimte voor voetgangers en uitstallingen. Er zullen echter alternatieve routes en 

fietsparkeerplekken gezocht worden die voor anderen onwenselijk zijn 

Een nieuwe mix van bestaande functies, bijvoorbeeld op straat fietsen zodat het fietspad door 

voetgangers kan worden gebruikt, is pas in laatste instantie wenselijk omdat dan de 

verkeersveiligheid in het gedrang kan komen.  

 

2.6 Algemene regels, specifieke toepassing 

Op basis van de uitgangspunten en voorziene knelpunten bij hotspots, zien we diverse maatregelen 

die kunnen bijdragen aan het creëren van extra ruimte in de openbare ruimte. Maatregelen ten 

behoeve van voetgangers-, fiets- en autostromen. 

 

In de Haarlemse binnenstad zijn veel verschillende straten, ieder met een eigen karakter en eigen 

regelgeving met betrekking tot het verkeer. Er zijn voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan, 

soms vooral met detailhandel, met uitstallingen en reclameborden, die profiteert van de 

bereikbaarheid. En straten waar horeca de boventoon voert, waar veel terrassen zijn die onder 

deze omstandigheden ruimer van opzet moeten worden. Andere straten bevinden zich in het 

autoluwe gebied met een visuele rijbaan / fietspad in het midden. Er zijn terrassen in straten met 

een belangrijke verkeersfunctie voor voetgangers, en pleinen waar de focus op verblijven ligt.   
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Eenduidigheid in maatregelen en communicatie is belangrijk. Tegelijkertijd ligt het gezien de 

diversiteit van de straten in Haarlem ligt niet voor de hand om stadsbreed iets af te kondigen. Veel 

vanzelfsprekender is dat er maatwerk wordt gerealiseerd, zowel op basis van de kenmerken van de 

locatie als op basis van de levende belangen in zo’n straat. 

 

Bij maatregelen in de openbare ruimte voor verkeersdeelnemers geldt dat we een volgorde 

aanhouden waarin we maatregelen nemen: 

 

1. We vertrouwen er eerst op dat Haarlemmers zelf hun verantwoordelijkheid nemen om 

rekening te houden met de 1,5 meter economie; 

2. Bij (verwachte) drukte herinneren we de Haarlemmers eraan dat ze rekening moeten 

houden met de anderhalve meter maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld met de 'gele harten'; 

3. Als blijkt of als verwacht kan worden dat het niet lukt om met bovenstaande stappen de 

anderhalvemetersamenleving goed te laten verlopen organiseert de gemeente tijdelijke 

functionele veranderingen in de openbare ruimte. Welke veranderingen dat zijn is erg 

afhankelijk van de locatie en de belangen die er spelen. 

 

Daarmee kunnen de Haarlemmers gebruik maken van een openbare ruimte waarin ze veilig en 

gezond kunnen bewegen en verblijven. 

 

2.7 Maatregelen afschalen als dat mogelijk is 

Na verloop van tijd kan het mogelijk blijken om maatregelen terug te draaien of om dwingende 

maatregelen weer om te zetten naar maatregelen die de bewustwording verbeteren. De 

maatregelen zijn tijdelijk en de gemeente stuurt in eerste instantie op bewustwording. Dat 

betekent ook dat de ogen en oren van de gemeente open blijven voor het karakter van het 

knelpunt en het effect van de maatregel. 

Wanneer een knelpunt na verloop van tijd in ernst afneemt, zullen maatregelen worden 

teruggedraaid of worden omgezet van een regulerend karakter naar bewustwording. 
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3. Maatregelen 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen genoemd die genomen kunnen worden om de 

anderhalve-meter-samenleving beter te laten functioneren. Een deel van de maatregelen is 

informerend en levert daarmee een bijdrage aan de bewustwording. Andere maatregelen zijn 

gebiedend of dwingend. 

Het is niet zo dat al deze maatregelen per se zullen worden uitgevoerd. Per situatie en per moment 

zal bekeken worden welke maatregel passend is. De volgorden van maatregelen is: eerst 

informerend, dan gebiedend en als dat niet werkt dwingend. Bovendien is het voor veel 

maatregelen mogelijk om ze enkel van toepassing te verklaren binnen bepaalde tijdsvensters of 

onder bepaalde omstandigheden. Dat maakt maatwerk mogelijk al zullen de genomen maatregelen 

duidelijk en eenduidig moeten zijn, zeker als ze een dwingend karakter hebben. 

Voor de dwingende maatregelen zal een (verkeers)besluit worden genomen. Voor een aantal 

maatregelen zal het verkeersbesluit op voorhand genomen worden, zonder dat er ‘garantie’ is voor 

de uitvoering ervan. Met het nemen van het besluit op voorhand wordt men geïnformeerd over de 

mogelijke maatregelen en voldoen we aan juridische voorwaarden om ook te kunnen handhaven. 

 

Maatregel 1: informerend / 

gebiedend 

Instellen wenselijke looprichting 

  

Doelstelling Verminderen aantal conflicten tussen voetgangers  

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden, drukke 

trottoirs 

 

Positief effect Beschikbare ruimte voetgangers optimaal benutten 

Negatief effect Meer oversteken en omlopen 

Uitvoering Aanbrengen markering van gele harten op trottoir (zie afbeelding) 

Eventueel in latere fase informatiebebording met alternatief 

(gebod ipv verbod) 

Eventuele in latere fase aanbrengen suggestieve asmarkering 

(voetgangersgebied) 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 2: informerend / 

gebiedend 

Instellen gastheren/vrouwen of stewards/ verkeersregelaars 

  

Doelstelling Begeleiden verkeersstromen bij drukte en bewustwording 

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden, drukke trottoirs, 

oversteekplaatsen 

Positief effect Beschikbare ruimte voetgangers optimaal benut 

Bewustwording bezoekers van richtlijnen 

Negatief effect Beschikbaarheid 

Uitvoering Per situatie bekijken welke inzet gewenst is (gastheer/vrouw of 

steward of verkeersregelaar) 

Toepassen op momenten dat drukte kan worden verwacht 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 
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Maatregel 3: informerend Plaatsen adviesborden alternatieve route voor voetgangers 

  

Doelstelling Betere spreiding van voetgangers over verschillende routes 

Toepasbaar in Smalle straten, winkelstraten, voetgangersgebieden 

Positief effect Betere spreiding voetgangers 

Meer ruimte voor winkelend publiek 

Negatief effect Meer omlopen. 

Drukker op routes waar geen maatregelen worden genomen 

Uitvoering Plaatsen bebording aan begin en einde winkelstraten. Eventueel 

markering alternatieve route met gele harten 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 4: informerend Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes 

  

Doelstelling Betere spreiding van fietsers over verschillende routes 

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden, drukke fietsroutes 

Positief effect Bewustwording bij fietsers van bestaan alternatieven en van risico 

op meest gebruikte route 

Meer ruimte voor voetgangers in winkel- en horecastraten 

Negatief effect Meer reistijd voor fietsers 

Meer drukte op alternatieve routes 

Uitvoering Plaatsen bebording met alternatieve routes op strategische 

plekken met aanduiding van extra reistijd van het alternatief 

Markering van alternatieve route met gele harten 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 5: informerend Fietsverkeer met bestemming in drukke gebieden wijzen op 

alternatieve stalling aan de rand 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers door minder confrontaties met 

fietsers en minder obstakels (wild geparkeerde fietsen) in drukke 

straten 

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden 

Positief effect Bewustwording bij fietsers van bestaan alternatieven 

Minder beweging door drukke (voetgangers)gebieden 

Negatief effect Leidt tot meer voetgangersbewegingen 

Uitvoering Plaatsen bebording met alternatieve stallingen op strategische 

plekken 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

  



   
 

 
 
 13 
 

Maatregel 6: informerend Tekstboodschappen plaatsen 

  

Doelstelling Meer bewustwording bij bezoekers 

Toepasbaar in Overal in openbare ruimte 

Positief effect Publiek herinneren aan basisboodschap  

Mensen houden onbewust meer afstand door boodschap 

Negatief effect Meer obstakels in openbare ruimte 

Teveel van de boodschap zorgt dat men minder gevolg eraan gaat 

geven 

Uitvoering Plaatsen van tekstkarren 

Plaatsen van billboards 

Reclame in Abri’s 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 7: gebiedend Fietsers afstappen in voetgangersgebieden 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers door minder confrontaties met 

fietsers 

Toepasbaar in Voetgangersgebied / winkelstraten en smalle straten waarin 

fietsen is toegestaan 

Positief effect Meer rust door minder divers verkeer 

Meer ruimte voor voetganger 

Negatief effect Langere reistijd fietsers 

Meer drukte rondom voetgangersgebieden en winkelstraten 

Uitvoering Plaatsen borden ‘Fietsers afstappen’ 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 8: dwingend Weren fietsers uit voetgangersgebieden 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers en verblijffuncties door minder 

confrontaties met fietsers 

Toepasbaar in Voetgangersgebied / winkelstraten en smalle straten waarin 

fietsen is toegestaan 

Positief effect Meer rust door minder divers verkeer 

Meer ruimte voor voetganger 

Negatief effect Extra inzet handhaving nodig 

Langere reistijd fietsers 

Meer drukte rondom voetgangersgebieden en winkelstraten 

Uitvoering Of: Borden voetgangersgebied aanpassen dat fietsers niet 

toegestaan zijn 

Extra borden plaatsen verboden voor fietsers 

Extra handhaving om te zorgen dat fietsers zich houden aan regel 

Verkeersbesluit nodig 

Complexiteit uitvoering Hoog 

Effectiviteit Hoog 
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Maatregel 9: dwingend Afsluiten voor autoverkeer 

  

Doelstelling Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en verblijffuncties 

Toepasbaar in Winkelstraten, smalle straten 

Positief effect Meer ruimte voor voetgangers 

Meer ruimte voor fietsers 

Minder snelheidsverschillen tussen gebruikers 

Negatief effect Bewoners en leveranciers kunnen bestemming niet bereiken 

Meer obstakels in openbare ruimte, verplaatsen parkeerbehoefte 

Uitvoering Verkeersbesluit nemen 

Borden plaatsen 

Fysieke maatregelen nemen in openbare ruimte 

Complexiteit uitvoering Hoog 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 10: dwingend Obstakels verwijderen van trottoirs 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers en eventueel verblijffuncties 

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden 

Positief effect Minder opstoppingen 

Negatief effect Treft ondernemers 

Verwijderen straatmeubilair is duur 

Verwijderen van juist gestalde fietsen is duur en duurt lang 

Verwijderen fietsparkeerplekken leidt tot tekort en wildparkeren 

Uitvoering Verwijderen/onbruikbaar maken fietsparkeervoorzieningen 

Verwijderen straatbanken en afvalbakken 

Verwijderen plantenbakken 

Tijdelijk verbod reclameborden of uitstallingen 

Tijdelijk verbod/verkleinen terrassen 

Flankerende maatregelen Fietsparkeren compenseren op alternatieve locaties of verwijzen 

naar ongebruikte bestaande locaties 

Verwijdering aankondigen in de buurt 

Complexiteit uitvoering Middel / Hoog 

Effectiviteit Hoog 

 

 

Maatregel 11: dwingend Parkeerverbod fietsen buiten fietsparkeerplekken instellen 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers en verblijffuncties door minder 

obstakels 

Toepasbaar in Winkelstraten, voetgangersgebieden 

Positief effect Minder obstakels in de openbare ruimte 

Negatief effect Extra inzet van Handhaving en medewerkers fietsdepot 

Flankerende maatregelen Voldoende fietsparkeerplekken elders aanbieden 

Bewoners een alternatief in de stallingen aanbieden. 

Uitvoering Plaatsen bebording: fietsen niet parkeren buiten stallingen, 

Verkeersbesluit noodzakelijk 

Complexiteit uitvoering Middel 

Effectiviteit Hoog 
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Maatregel 12: informerend / 

gebiedend 

Onwenselijke wachtrijen tegen gaan 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en overige verblijffuncties 

Toepasbaar in Winkelstraten 

Positief effect Minder rijvorming 

Meer ruimte voor bereikbaarheid 

Negatief effect - 

Uitvoering Beroep doen op winkeliers, eventueel via Centrummanagement 

Groep om protocol voor wachtrijen vast te stellen 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Laag 

 

 

Maatregel 13: flankerend 

bij 9 

Parkeerplaatsen inrichten als fietsparkeervakken 

  

Doelstelling Ruimte bieden voor fietsparkeren wanneer bestaande 

fietsparkeervoorzieningen niet meer bereikbaar worden gemaakt 

Toepasbaar in Aan de randen van winkelstraten waar fietsenrekken zijn 

verwijderd of onbruikbaar zijn gemaakt 

Positief effect Fietsparkeren vindt niet meer plaats in winkelstraten en fietsen 

krijgen voldoende ruimte elders 

Negatief effect Minder parkeerplaatsen beschikbaar, meer zoekverkeer 

Flankerende maatregelen Bewoners aanbieden te parkeren in parkeergarages 

Uitvoering Afzetten parkeervakken, aanbrengen wegenverf en bebording 

Fysieke afzetting om parkeren onmogelijk te maken en te 

voorkomen dat fietsen op de rijbaan komen 

Fietsers actief wijzen op beschikbare parkeerplekken door 

fietslogo in het parkeervak 

Bewoners aanbieden om hun auto tijdelijk in een parkeergarage 

te parkeren 

Complexiteit uitvoering Middel 

Effectiviteit Middel 

 

 

Maatregel 14: dwingend Aanpassen instellingen verkeerslichten 

  

Doelstelling Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder wachtrijen 

Toepasbaar in Drukke fietsroutes, oversteekplaatsen in voetgangersgebieden 

Positief effect Minder onnodige opstoppingen en lange rijen 

Negatief effect Langere wachttijd voor kruisend verkeer, waaronder andere 

fietsers en voetgangers 

Uitvoering Opnieuw instellen regeling 

Monitoring op effecten voor kruisend verkeer 

Eventueel wachtstrepen toevoegen achter stopstrepen 

Complexiteit uitvoering Middel 

Effectiviteit Hoog 
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Maatregel 15: informerend Instellen duidelijke regeling voor aanpassing terrassen 

  

Doelstelling Meer ruimte voor verblijffuncties zonder aantasting van de 

bereikbaarheid 

Toepasbaar in Winkelstraten, pleinen 

Positief effect Er ontstaat duidelijkheid voor ondernemers 

Mensen kunnen weer veilig het terras bezoeken zonder dat 

andere functies in de openbare ruimte daarvan minder veilig 

worden 

Negatief effect Richtlijnen en omstandigheden zullen blijven wijzigen. Ook zullen 

er initiatieven blijven komen vanuit ondernemers. Algemene 

regels zijn de grondslag. Rest is niet in beton gegoten en 

afhankelijk van de omgeving. Er is niet 6 maanden vooruit te 

kijken 

Uitvoering Opstellen 10 gouden regels voor de horeca en een beslisboom 

voor terrasverruiming (zie document Tien gouden terrasregels) 

Complexiteit uitvoering Middel 

Effectiviteit Hoog 

 

 

Maatregel 16: informerend Instellen gemeentelijk contactteam voor vragen en initiatieven 

vanuit horeca, detailhandel, maar ook uit woonbuurten 

  

Doelstelling Snel inspelen op suggesties, vragen, initiatieven en meldingen om 

maatwerk te kunnen inzetten 

Toepasbaar in Winkelstraten, pleinen 

Positief effect Snel duidelijkheid en een direct aanspreekpunt 

Negatief effect Niet op alle initiatieven ligt soms direct een antwoord klaar. Soms 

blijft het trial and error 

Uitvoering Instellen beoordelingsteam initiatieven detailhandel en horeca 

Complexiteit uitvoering Middel 

Effectiviteit Laag 

 

Maatregel 17: informerend / 

gebiedend 

Monitoring en informatieverstrekking over drukte 

  

Doelstelling Bewustwording van bestaande drukte, voorkomen dat mensen 

tevergeefs naar een drukke plek komen 

Toepasbaar in Parken, pleinen, winkelstraten 

Positief effect Mensen kunnen zich van tevoren laten informeren welke drukte 

ze kunnen verwachten en dus advies krijgen of ze hun bezoek 

beter kunnen uitstellen of verplaatsen naar een andere locatie 

Negatief effect Geen 

Uitvoering Monitoring drukte en indien noodzakelijk posten van berichten op 

sociale media 

Complexiteit uitvoering Laag 

Effectiviteit Middel 
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Maatregel 18: informerend Instellen duidelijke campagne voor parken en groenstroken 

  

Doelstelling Meer ruimte voor een veilige verblijffunctie van parken 

Toepasbaar in Parken en drukke recreatieve routes 

Positief effect Voor iedereen ontstaat de mogelijkheid om naar buiten te 

kunnen 

Mensen worden bewust van de eigen verantwoordelijkheid 

Negatief effect  

Uitvoering Met de gele harten en/of met de aanduiding van de 1,5 meter op 

de paden wordt iedereen gewezen op de richtlijnen. Met 

informatieborden bij de entrees kan deze boodschap ook verteld 

worden. 

Eventueel creëren van picknick-cirkels met anderhalvemeter 

tussenruimte 

Aandacht besteden aan aantrekkelijkheid van rustigere parken, 

zoals het Reinaldapark 

Complexiteit uitvoering laag 

Effectiviteit laag/middel 

 

 

Maatregel 19 Veranderen van recreatieve fietspaden in parken tot voetpaden 

  

Doelstelling Meer ruimte voor voetgangers door minder confrontaties met 

fietsers 

Toepasbaar in Parken met recreatieve fietspaden (G13 bord) 

Positief effect Minder mensen op het pad (geen fietsers meer) en minder 

verschil in snelheid waardoor meer ruimte voor anderen 

Negatief effect Handhaafbaarheid, vooral in combinatie met venstertijden 

Drukte in parken is sterk incidenteel terwijl de maatregel 

tenminste binnen vaste tijdvensters moet gelden 

Uitvoering Verkeersbesluit 

Aanpassen verkeersborden 

Complexiteit uitvoering laag 

Effectiviteit laag 
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4. Hotspots: knelpunten en voorstellen 

In elk deel van de openbare ruimte kan het voorkomen dat mensen ongewild elkaar dichter 

naderen dan anderhalve meter. De openbare ruimte is nooit ingericht met die randvoorwaarde en 

de gemeente kan deze situaties ook niet altijd voorkomen. 

 

Wel zijn er locaties waar de drukte dusdanig groot is of kan zijn dat het prioriteit heeft om daar 

tijdelijke maatregelen te nemen. De volgende hotspots zijn op dit moment als zodanig 

gedefinieerd: 

- Winkel- en horecagebieden 

- Parken 

- Drukke fietsroutes 

Daarnaast is de gemeente eigenaar of huurder van een aantal panden met een openbaar karakter, 

waaronder fietsenstallingen en parkeergarages. Omdat gebouwen een ander karakter hebben dan 

de openbare ruimte verschillen de te nemen maatregelen sterk. De parkeergarages en 

fietsenstallingen zijn hier wel beschreven met de specifieke genomen en te nemen maatregelen.  

 

In de toekomst is het mogelijk dat er nieuwe hotspots ontstaan, zoals OV-haltes, de ruimte rondom 

scholen of de ruimte op en om het water. Eventueel kan op dat moment een hot spot aan deze lijst 

worden toegevoegd. 

 

Op de hotspots blijft de eigen verantwoordelijkheid sterk bestaan om in eerste instantie drukte te 

vermijden en om in tweede instantie preventief een alternatief te kiezen, bijvoorbeeld voor een 

drukke route. De gemeente kan gebruikers van de openbare ruimte wijzen op die alternatieven, 

maar kan ook besluiten nemen of regels stellen om enerzijds bepaalde gebruikers van hotspots te 

weren en anderzijds objecten in de schaarse ruimte te verwijderen. De mogelijke maatregelen zijn 

weergegeven in het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden knelpunten aangegeven per 

gedefinieerde hotspot en wordt aangegeven welke maatregelen in welke fases van toepassing 

kunnen worden verklaard – afhankelijk van de geldende richtlijnen en de ontwikkeling van de 

drukte. 

 

4.1 Winkel- en horecagebieden 

De druk op de winkel- en horecagebieden is groot. In Haarlem gaat het in ieder geval om de 

volgende locaties: 

A. Binnenstad 

B. Winkelstraten buiten de binnenstad, zoals de Generaal Cronjéstraat en Amsterdamstraat 

C. Winkelcentra Schalkwijk en Marsmanplein 

Ieder daarvan heeft een eigen dynamiek. 

 

Binnenstad 

In de binnenstad komen veel functies samen: wonen, verblijven, recreëren, de dagelijkse 

boodschappen en op meerdere plekken doorgaande routes voor fietsen, auto’s en openbaar 

vervoer. 

 

We maken onderscheid in de volgende openbare ruimtes: 

- Pleinen, zoals de Grote Markt, de Botermarkt en het Proveniersplein 
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- Voetgangersstraten met een primaire functie detailhandel (soms fietsen toegestaan), zoals 

de Grote Houtstraat en de Gierstraat 

- Voetgangersstraten met een primaire functie horeca (soms fietsen toegestaan), zoals de 

Lange Veerstraat en de Warmoesstraat 

- Voetgangersstraten met een mix van functies (soms fietsen toegestaan), zoals de Zijlstraat 

(deel bij Nieuwe Groenmarkt) 

- Fietsstraten met detailhandel en of horeca, zoals de Kruisstraat 

- Winkelstraten met een rijbaan voor auto’s (soms achter een bollard), zoals de Zijlstraat 

(deel bij Witte Herenstraat) en de Barrevoetestraat 

Op al deze plekken wordt ook gewoond. En deze mensen gebruiken diezelfde openbare ruimte 

vanzelfsprekend als een woonbuurt. 

 

Bereikbaarheid en verblijven zijn belangrijke functies in al deze gebieden. In straten is het belang 

van bereikbaarheid groter dan op pleinen. Er zijn twee doorgaande fietsroutes door deze straten: 

- Gierstraat, Koningstraat, Zijlstraat 

- Kleine Houtstraat, Lange Veerstraat, Riviervismarkt, Smedestraat, Kruisstraat 

In deze straten zijn de snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers vaak groot. 

 

Winkelstraten en winkelcentra buiten de binnenstad 

In de Generaal Cronjéstraat en de Amsterdamstraat zijn er weinig terrassen en vooral veel winkels. 

De straten zijn toegankelijk voor autoverkeer en doorgaand fietsverkeer en er zijn parkeerplaatsen 

langs de straten. De trottoirs zijn relatief smal en worden gebruikt door voetgangers en mensen die 

wachten om de winkels binnen te kunnen gaan. Ook hier wonen mensen, zowel boven de winkels 

als in woningen aan het begin en einde van de straat en bij de zijstraten. 

 

Bij de winkelcentra Schalkwijk en Marsmanplein zijn de panden geen gemeentelijk eigendom, maar 

in de praktijk hebben ze wel gedeeltelijk een openbaar karakter. De omgeving, zoals 

parkeerplaatsen, fietsenstallingen en trottoirs zijn wel gemeentelijk eigendom. De gemeente kan op 

het gemeentelijke deel van de openbare ruimte zelf maatregelen nemen. In de panden is de 

eigenaar daarvoor verantwoordelijk. Wel kan de gemeente handreikingen bieden en meewerken 

aan een vloeiende overgang van buiten naar binnen 

 

Andere, meer extensief gebruikte winkelgebieden, zijn bijvoorbeeld de winkelcentra Molenwijk en 

Meerwijk, het Prinses Beatrixplein, de Zijlweg en delen van de Rijksstraatweg. 

 

4.1.1 Algemene uitgangspunten 

1. Er moet altijd voldoende ruimte zijn voor nood- en hulpdiensten 

2. Voetganger heeft de hoogste prioriteit 

3. Fietsen en het parkeren van fietsen moet mogelijk blijven als dit veilig kan, wel kunnen 

fietsers worden verleid om de drukke voetgangersgebieden te vermijden 

4. Des te meer de openbare ruimte is gericht op verblijf, des te meer ruimte dient er te worden 

geboden aan economische activiteiten zoals terrassen, uitstallingen en markten 

 

4.1.2 Knelpunten 

1. Smalle straten met menging van modaliteiten 

2. Verblijffuncties vragen meer ruimte die ten koste kan gaan van de bereikbaarheid 

3. Verschillende snelheden en richtingen veroorzaken veel confrontaties en inbreuken op de te 

houden afstand 

4. Grote verschillen tussen bovenstaande knelpunten op verschillende momenten van de dag 
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4.1.3 Doelstelling 

De doelstelling voor de horeca- en winkelstraten is dat mensen hier op een veilige afstand en zich 

bewust van de wenselijke onderlinge afstand, zowel de noodzakelijke boodschappen kunnen 

blijven doen als recreatief kunnen verblijven. Ondernemers die omzet maken door op een veilige, 

goede en acceptabele wijze de openbare ruimte te gebruiken, worden zoveel mogelijk gefaciliteerd 

om dit te doen. Bestaand doorgaand verkeer moet daarnaast zo goed mogelijk gefaciliteerd 

worden en die mogelijkheid bestaat ook zeker op rustige momenten. 

 

4.1.4 Voorstellen en fasering 

 

Startmaatregelen (vanaf 1 juni): 

Vanaf 1 juni, of zo snel mogelijk daarna, worden de volgende maatregelen voorgesteld voor de 

winkel- en horecagebieden. Deze maatregelen zijn grotendeels gericht op bewustwording en eigen 

verantwoordelijkheid: 

 

Maatregel 1: Instellen wenselijke looprichting met 

markering gele harten 

Van toepassing op: straten en pleinen in de 

binnenstad, de Generaal Cronjéstraat, de 

Amsterdamstraat en rondom de winkelcentra 

Marsmanplein en Schalkwijk. Advies aan eigenaren 

winkelcentra om dit over te nemen. 

 

Maatregel 7: Fietsers afstappen in 

voetgangersgebieden bij drukte 

Van toepassing op: Gierstraat, Warmoesstraat, Lange 

Veerstraat 

 

Maatregel 8: Fietsers weren uit voetgangersgebied (binnen tijdvensters) 

Van toepassing op: Warmoesstraat en Lange Veerstraat 

 

Maatregel 12: Onwenselijke wachtrijen tegengaan 

Van toepassing op: alle winkels en horeca 

 

Maatregel 15: Instellen duidelijke regeling voor aanpassen terrassen 

Van toepassing op: Grote Markt, de Botermarkt en het Proveniersplein (met plattegrond) en elders 

 

Maatregel 16: Instellen gemeentelijk contactteam voor vragen en initiatieve 

Van toepassing op: alle locaties 

 

Maatregel 17: Monitoring en informatieverstrekking over drukte 

Van toepassing op: momenten en locaties waar drukte wordt voorzien of ontstaat. 

 

Eventuele vervolgmaatregelen: 

Wanneer na 1 juni blijkt dat de drukte toeneemt en daardoor knelpunten ontstaan, kunnen nieuwe 

maatregelen worden genomen in de winkel- en horecagebieden. Dat kunnen extra maatregelen zijn 

ten behoeve van de bewustwording, maar ook dwingendere maatregelen als duidelijk is dat 

bewustwording onvoldoende werkt. Welke maatregelen worden genomen en op welke locaties is 

afhankelijk van de locatie, de primaire functie, de aard van het knelpunt maar bijvoorbeeld ook van 

de belangen die in een straat kunnen spelen. De volgorde hieronder geeft geen prioriteit weer 

tussen de maatregelen. Per locatie waar een knelpunt ontstaat, zal maatwerk van toepassing zijn. 
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Maatregel 1: Instellen wenselijke looprichting 

Van toepassing op: andere straten en gebieden dan benoemd in fase 1 

 

Maatregel 2: Inzet gastheren / gastvrouwen of stewards, eventueel verkeersregelaars 

Van toepassing op: alle locaties waar dat wenselijk is 

Stewards kunnen worden ingezet op locaties waar mensen gewezen moeten worden op de 

richtlijnen en hun eigen verantwoordelijkheid. Dit kan ook worden geadviseerd aan de eigenaren 

van winkelcentra 

 

Maatregel 3: Plaatsen adviesborden alternatieve route voetgangers 

Van toepassing op: strategische locaties in de binnenstad, eventueel in andere winkelgebieden 

 

Maatregel 4: Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes 

Van toepassing op: alle doorgaande routes voor fietsers in de binnenstad 

 

Maatregel 5: Fietsverkeer met bestemming in drukke gebieden wijzen op alternatieve stallingen 

Van toepassing op: drukke fietsparkeerlocaties in winkelgebieden 

 

Maatregel 6: Tekstboodschappen plaatsen 

Van toepassing op: strategische locaties in de binnenstad, eventueel in andere winkelgebieden 

 

Maatregel 7: Fietsers afstappen in voetgangersgebieden 

Van toepassing op: Alle locaties waar knelpunten ontstaan 

 

Maatregel 8: Weren fietsers uit voetgangersgebieden 

Van toepassing op: andere voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan 

 

Maatregel 9: Afsluiten voor autoverkeer (eventueel binnen tijdvensters) 

Van toepassing op: winkelstraten buiten het autoluwe gebied in de binnenstad en daarbuiten 

 

Maatregel 10: Verwijderen obstakels uit de openbare ruimte 

Van toepassing op: locaties in winkel- en horecagebieden waar knelpunten ontstaan 

 

Maatregel 11: Instellen fietsparkeerverbod buiten de fietsparkeerplekken 

Van toepassing op: locaties waar knelpunten ontstaan en eventueel waar fietsparkeerplekken 

worden verwijderd of onbruikbaar worden gemaakt (maatregel 10) 

 

Maatregel 13: Parkeerplaatsen inrichten als fietsparkeervakken 

Van toepassing op: locaties nabij plekken waar fietsparkeervoorzieningen worden verwijderd 

(maatregel 10) 

 

4.2 Parken 

Parken bieden bij uitstek de ruimte en mogelijkheid om te recreëren en een frisse neus te halen. 

Mensen picknicken, praten op afstand bij met vrienden of sporten in het park. Parken worden 

bovendien gedeeltelijk gebruikt door doorgaand fietsverkeer. De meeste parken zijn ruim genoeg 

om in de meeste gevallen een veilige afstand te bieden aan gebruikers. 
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Voor bepaalde parken kan op sommige momenten gelden dat de druk op het gebruik hoog is nu 

alternatieve uitjes nog niet of zeer beperkt mogelijk zijn. Met name in de Haarlemmerhout en het 

Frederikspark zal dit bij gunstige weersomstandigheden gelden, maar mogelijk ook voor kleinere 

parken zoals rondom de Bolwerken en het Kenaupark. In veel mindere mate zal dit waarschijnlijk 

een probleem worden in het Schoterbos of in het Reinaldapark. 

 

4.2.1 Algemene uitgangspunten 

1. Er moet altijd voldoende ruimte zijn voor nood- en hulpdiensten 

2. Verblijven en het verkeer naar dat verblijven is de primaire functie 

3. Het is primair de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers om in te schatten of het park 

nog dusdanig rustig is dat er veilig kan worden gerecreëerd en de richtlijnen kunnen worden 

gevolgd 

4. Fietsen op een route door een park moet mogelijk blijven, maar het zou kunnen zijn dat 

doorgaande fietsers op bepaalde momenten moeten worden geweerd van een route door 

het park 

 

4.2.2 Knelpunten 

1. Onderlinge afstand tussen recreanten onderling en tussen recreanten en langzaam verkeer 

kan niet te allen tijde worden geborgd. 

 

4.2.3 Doelstelling 

De doelstelling voor de parken is dat mensen hier een veilige en gezonde plek kunnen blijven 

vinden om in de openbare ruimte te verblijven en te recreëren. Parken dienen juist in deze tijd als 

de meest voor de hand liggende locatie om in de groene buitenlucht te verblijven, zeker voor de 

mensen die geen eigen tuin of een kleine tuin hebben. 

 

4.2.4 Voorstellen en fasering 

 

Startmaatregelen (vanaf 1 juni): 

Vanaf 1 juni, of zo snel mogelijk daarna, worden de volgende maatregelen voorgesteld voor de 

parken. Deze maatregelen zijn grotendeels gericht op bewustwording en eigen 

verantwoordelijkheid: 

 

Maatregel 17: Monitoring en informatieverstrekking over drukte 

Van toepassing op: alle parken en plantsoenen waar op enig moment blijkt dat het drukker wordt 

dan wenselijk is 

 

Eventuele vervolgmaatregelen: 

Wanneer na 1 juni blijkt dat de drukte toeneemt en daardoor knelpunten ontstaan, kunnen nieuwe 

maatregelen worden genomen in de parken. Dat kunnen extra maatregelen zijn ten behoeve van de 

bewustwording en dwingendere maatregelen als duidelijk is dat bewustwording onvoldoende 

werkt. Welke maatregelen worden genomen en op welke locaties is afhankelijk van de locatie en de 

aard van het knelpunt. De volgorde hieronder geeft geen prioriteit weer tussen de maatregelen. 

 

Maatregel 2: Inzet gastheren / gastvrouwen of stewards 

Van toepassing op: alle parken, bij de ingangen op momenten waarop drukte wordt verwacht. 

 

Maatregel 4: Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes 

Van toepassing op: alle parken met doorgaande recreatieve fietsroutes waarvoor het op sommige 

momenten te druk kan zijn 
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Maatregel 6: Tekstboodschap plaatsen 

Van toepassing op: strategische locaties in de binnenstad 

Als wordt voorzien dat een locatie op een moment druk zal worden, kunnen mensen worden 

gewezen op eigen verantwoordelijkheden door middel van de tekstborden. 

 

Maatregel 7: Fietsers afstappen 

Van toepassing op: paden waar fietsen is toegestaan in parken waar drukte optreedt. 

 

Maatregel 18: Instellen duidelijk campagne voor parken en groenstroken 

Van toepassing op: parken waar het met regelmaat drukker is dan wenselijk 

 

Maatregel 19: Veranderen van recreatieve fietspaden in parken tot voetpaden 

Van toepassing op: locaties waar structureel problemen ontstaan door fietsers 

 

4.3 Drukke fietsroutes 

Nederland is een land waarin gelukkig veel wordt gefietst. En Haarlem vormt daarop geen 

uitzondering. Wel uitzonderlijk zijn de lange noord-zuidlijnen naar de stad toe die druk worden 

gebruikt door fietsers. Die zijn door de langgerekte vorm van de stad ook nog eens beperkt in 

aantal. Fietspaden langs de Rijksstraatweg en de Wagenweg trekken veel woon-werkverkeer per 

fiets, al dan niet naar het station. Veel van die fietsers maken ook gebruiken van doorgaande 

fietsroutes door de binnenstad, gedeeltelijk via voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan. 

 

Daarnaast liggen het duingebied en de achtergelegen kuststrook westelijk van de stad. In 

weekenden en bij goed weer trekken veel Haarlemmers op de fiets naar dat gebied. 

 

Door de maat van fietsen, zullen fietsers die achter elkaar fietsen nooit elkaar dichter dan 1,5m 

naderen. Dit kan echter wel gebeuren bij het inhalen of tijdens het wachten voor verkeerslichten. 

 

4.3.1 Algemene uitgangspunten 

1. Fietsen moet aantrekkelijk blijven als alternatief voor vervoer met de auto 

2. Primair is het de eigen verantwoordelijkheid van fietsers om de afstand te bepalen tot 

andere fietsers en voetgangers 

 

4.3.2 Knelpunten 

1. Wachtrijen bij verkeerslichten worden zeer lang en fietsers gaan naast elkaar opstellen 

waardoor ze onderling geen afstand houden. 

2. Snellere fietsers halen langzamere fietsers in op een fietspad dat dusdanig smal is dat de 

afstand tussen de twee fietsers kleiner is dan 1,5m. Ditzelfde kan gebeuren tussen een 

fietser en een voetganger. 

 

4.3.3 Doelstelling 

De doelstelling van de doorgaande fietsroutes is dat zoveel mogelijk mensen op een veilige, 

vriendelijke en schone manier zich kunnen verplaatsen. 
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4.3.4 Voorstellen en fasering 

 

Startmaatregelen (vanaf 1 juni): 

Vanaf 1 juni, of zo snel mogelijk daarna, worden de volgende maatregelen voorgesteld voor de 

drukke fietsroutes. Deze maatregelen zijn grotendeels gericht op bewustwording en eigen 

verantwoordelijkheid: 

 

Maatregel 4: Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes met markering gele harten 

Van toepassing op: de route Schoterweg – Rijksstraatweg 

 

Maatregel 14: Aanpassen instellingen verkeerslichten 

Van toepassing op: diverse kruispunten waar dit eenvoudig te regelen was 

Op meerdere locaties heeft dit al plaatsgevonden, onder meer door het uitzetten van groene 

golven voor autoverkeer. Daarnaast zijn de verkeerslichten bij het Kennemerplein verbeterd voor de 

doorstroming van fietsers. Bij meerdere verkeerslichten zal dit worden uitgebreid. 

 

Eventuele vervolgmaatregelen: 

Wanneer na 1 juni blijkt dat de drukte toeneemt en daardoor knelpunten ontstaan, kunnen nieuwe 

maatregelen worden genomen op drukke fietsroutes. Een enkele maatregel kan dwingend zijn, met 

name wanneer een doorgaande fietsroute over dezelfde locatie verloopt als een drukke 

doorgaande route voor voetgangers in de binnenstad. In de meeste gevallen zullen het faciliterende 

maatregelen zijn. 

Welke maatregelen worden genomen en op welke locaties is afhankelijk van de locatie en de aard 

van het knelpunt. De volgorde hieronder geeft geen prioriteit weer tussen de maatregelen. 

 

Maatregel 4: Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes 

Van toepassing op: doorgaande routes waar drukte ontstaat, waaronder de binnenstad 

 

Maatregel 6: Tekstboodschappen plaatsen 

Van toepassing op: drukke fietsroutes waar inhalen bijvoorbeeld niet wenselijk is 

 

Maatregel 7: Fietsers afstappen in voetgangersgebieden 

Van toepassing op: Alle locaties waar knelpunten ontstaan 

 

Maatregel 8: Weren fietsers uit voetgangersgebieden 

Van toepassing op: andere voetgangersgebieden waar fietsen is toegestaan 

 

Maatregel 14: Aanpassen instellingen verkeerslichten 

Van toepassing op: andere kruisingen waar lange wachtrijen ontstaan 

 

4.4 Parkeergarages en fietsenstallingen 

De gemeente is eigenaar of huurder van de volgende openbare parkeergarages (of een deel 

daarvan): 

- Cronjé 

- Raaks 

- Appelaar 

- Houtplein 

- De Kamp 

- Dreef 
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De gemeente is eigenaar of huurder van de volgende fietsenstallingen: 

- Fiets-in Stationsplein 

- Kennemerplein 

- Botermarkt 

- Smedestraat 

- Jacobijnestraat 

- Blauwe Tram (Tempelierstraat) 

Deze garages en fietsenstallingen worden alle beheerd door Spaarnelanden. 

 

Openbare parkeergarages en fietsenstallingen worden veel gebruikt door bezoekers van de stad, 

maar ook door bewoners en mensen die in de stad werken. Ze zijn daarom noodzakelijk voor vele 

andere functies. Fietsenstallingen en parkeergarages zorgen voor een compacte stalling van auto’s 

en fietsen. Doordat deze in de parkeergarage of fietsenstalling staan, nemen ze geen openbare 

ruimte in. 

 

Knelpunten ontstaan omdat op sommige plekken de doorgang te nauw is voor bezoekers om 

onderling 1,5m afstand te behouden. Hetzelfde geldt voor bezoekers ten opzichte van het 

personeel van Spaarnelanden dat in de stallingen en garages werkzaam is. Onder meer 

trappenhuizen, liften en de toegang zijn nauwe plekken. Daarnaast raken mensen deurklinken en 

betaalautomaten aan die ook door anderen worden gebruikt. 

 

Spaarnelanden neemt in opdracht van de gemeente de volgende maatregelen in parkeergarages: 

1. Stickers aanbrengen om mensen te attenderen op de aan te houden afstand, contactloze 

betaling en bijvoorbeeld het maximaal aantal personen in liften of het rechts houden op de 

trap. 

2. Personeel wordt voorzien van veiligheidshesjes 

3. Er vindt extra schoonmaak plaats 

 

Op specifieke locatie en waar dat mogelijk of noodzakelijk is, zijn de volgende maatregelen 

genomen: 

1. Uitschakelen van een betaalautomaat als die te dicht op een andere betaalautomaat staat 

2. Creëren van een afzonderlijke ingang en een afzonderlijke uitgang 

3. Creëren van looproutes in de fietsenstallingen 

4. Toestaan van een maximaal aantal gelijktijdige bezoekers in een fietsenstalling 
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5. Juridisch kader 

5.1 Richtlijnen Rijksoverheid 

De rijksoverheid heeft een aantal richtlijnen opgesteld op basis waarvan versoepelingen van de 

coronamaatregelen kunnen plaatsvinden. Deze richtlijnen zijn zeer flexibel en worden aangepast 

als de situatie daar om vraagt. De basis van deze maatregelen zijn een aantal uitgangspunten: 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 

 Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 

 Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. 

 Gebruik het openbaar vervoer alleen als het niet anders kan. 

5.2 Noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland 

Op dit moment wordt verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk voorkomen door de nu 

geldende noodverordening. Deze noodverordening is uitgevaardigd door de voorzitter van de 

Veiligheidsregio Kennemerland. Uitzonderingen op deze noodverordening kunnen alleen gegeven 

worden met toestemming van de voorzitter van de veiligheidsregio. Het heeft echter niet de 

voorkeur om uitzonderingen op de noodverordening toe te staan om duidelijkheid in maatregelen 

zoveel mogelijk in tact te houden.  

Maatregelen die in dit stuk worden voorgesteld zullen niet strijdig zijn met de noodverordening. De 

maatregelen zullen genomen worden op basis van andere, reguliere wetgeving zoals de algemeen 

plaatselijke verordening (APV) en de wegenverkeerswet (WVW). 

De noodverordening zal de komende maanden nog een aantal keren wijzigen. Mocht een wijziging 

van invloed zijn op maatregelen die in dit stuk genoemd worden dan zal dit aangepast worden aan 

de dan geldende regels. 

 

5.3 Vergunningenstelsel openbare ruimte 

In dit rapport staan diverse maatregelen die raken aan het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van 
objecten in de openbare ruimte om anders gebruik van die ruimte mogelijk te maken. In de 
Algemene Plaatselijke Verordening is in artikel 2:10 (kort gezegd) een algemeen verbod 
opgenomen om voorwerpen op een openbare plaats te plaatsen.  
Er kan een ontheffing door het college worden verleend om een voorwerp te plaatsen dan wel de 
voorwerpen kunnen op grond van de algemene regels direct worden geplaatst.  
 
Daarnaast worden er op basis van andere APV-artikelen ook o.a. terrassen, standplaatsen, 
draaiorgels, kamperen, evenementen (met eventueel tapontheffingen), foto/film 
opnames, uitstallingen, venten, donateur werving en particuliere markten gereguleerd. Ook zijn er 
activiteiten op de openbare weg die zonder regulering mogen plaatsvinden zoals collecteren.  
  
Nieuwe activiteiten  
Bij nieuwe aanvragen voor vergunning of ontheffing, dan wel een melding, gebruiken we de straks 
nieuw opgestelde uitgangspunten bij het beoordelen als extra mogelijkheid om te 
weigeren. Grondslag hierbij is de openbare veiligheid en volksgezondheid (artikel 1.8 APV).  
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Het is ook mogelijk om een vergunning of ontheffing te verlenen met aanvullende voorschriften die 
gekoppeld is aan de Noodverordening. In het besluit zal dan een apart kopje opgenomen worden 
over eisen uit geldende Noodverordening / RIVM-richtlijnen. 
 
Bestaande activiteiten- al vergund  
Ten aanzien van vergunde objecten is de vraag op welke wijze kan worden verhinderd dat iemand 
gebruik kan maken van zijn vergunning, als de ruimte voor het plaatsen van deze objecten tijdelijk 
niet beschikbaar is, vanwege de noodzaak dat weggebruikers anderhalve meter afstand tot elkaar 
houden.   
 
Met betrekking tot evenementen, kamperen en particuliere markten geeft de noodverordening 
aan dat deze vooralsnog niet toegestaan zijn. Indien dit in een later tijdstip wel mogelijk is, moet de 
ontheffing of vergunning conform afspraken met de veiligheidsregio nogmaals beoordeeld 
worden.  
 
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar die bij de verdere uitwerking van deze 
maatregelen nader onderzocht zullen worden op toepasbaarheid in concrete gevallen.  
Het college kan zich -voor zover dergelijke voorschriften zijn opgenomen- mogelijk beroepen op 
voorschriften uit de vergunning op basis waarvan het college kan bepalen dat in bepaalde gevallen 
tijdelijk geen of alleen een aangepast gebruik kan worden gemaakt van de vergunning.  
 
Tot slot kan het college op grond van artikel 1.6 APV de vergunning wijzigen of intrekken. Dat zal 
een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing vergen. Het wijzigen of intrekken zal zoveel 
mogelijk in overleg met de ondernemer plaatsvinden. Anders moeten er zwaarwegende redenen 
zijn om de te wijzigen / in te trekken.  
 
Bestaande activiteiten – algemene regels  
In veel gevallen heeft Haarlem algemene regels ingesteld, waarbij indien voldaan wordt aan de 
gestelde voorwaarden én de algemene regels, voorwerpen zonder melding of 
vergunning/ontheffing geplaatst mogen worden, dan wel grond mag worden ingenomen.  
 
Voorbeelden zijn het plaatsen van voorwerpen t.b.v. bijv. (bouw)werkzaamheden (steigers, 
containers ect.), foto/filmopnames, terrassen, uitstallingen, donateur werver en venten.  
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk activiteiten gewoon doorgang kunnen hebben, tenzij dit 
echt een probleem vormt omdat de beschikbare ruimte te beperkt blijkt. Dit maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk dat onderhoud aan panden, eventueel onder aanvullende voorwaarden, 
plaats kan blijven vinden. 
 
Indien algemene regels van toepassing zijn, is over het algemeen tevens een regel opgenomen dat 
alle aanwijzingen en bevelen door of namens politie, brandweer en gemeente opgevolgd dienen te 
worden. Ook in artikel 4.1 van de Noodverordening staat dit opgenomen. Op basis hiervan kan in 
voorkomende gevallen direct worden opgetreden.  
 
Tevens kan het college een nieuw besluit nemen op basis waarvan de eerdere aanwijzing (tijdelijk) 
wordt ingetrokken of de voorwaarden waaronder ze geplaatst mogen worden, worden 
aangescherpt. Dit maakt het ook mogelijk dat bijvoorbeeld onderhoud aan panden onder 
(aangescherpte) voorwaarden mogelijk blijft.  
 
Bij wijziging van algemene regels zal extra aandacht geschonken moeten worden aan de 
communicatie op de website, overheid.nl, via koepelorganisaties, via bekende contactpersonen, 
mailing aan betrokken ondernemers/bedrijven.   
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Aanpassingen in het grotere ruimtegebruik door terrassen  
Voor terrassen geldt in principe dat het exploiteren daarvan verboden is zonder vergunning (artikel 
2:32 APV). Voor terrassen geldt op hoofdlijnen hetzelfde als hierboven voor objecten is vermeld 
waar het de mogelijkheden betreft om de vergunninghouder te verhinderen gebruik te maken van 
zijn vergunning indien dat noodzakelijk zou zijn.   
Voor het tijdelijk vergroten van een terras zou, normaal gesproken, een wijziging van een 
bestaande vergunning moeten plaatsvinden of het aanpassen van de voorwaarden waarbinnen het 
terras conform algemene regels uitgezet mag worden. Echter, dat neemt veel tijd in beslag en is 
zeer arbeidsintensief. Er is gekozen om het ruimer uitzetten van de terrassen gedurende een 
pilot te reguleren via een algemeen besluit.  
 

5.4 Verkeersmaatregelen 

In Nederland is een verkeersbesluit een besluit van een wegbeheerder om een bepaald 

verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen. 

Een wegbeheerder, zoals de gemeente, mag in Nederland niet te pas en te onpas verkeersborden 

plaatsen. Hiervoor gelden regels die zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswetgeving, namelijk in het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer BABW. Verkeerstekens kunnen namelijk 

grote gevolgen hebben voor belanghebbenden. 

 

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van 

de bij algemene maatregel van bestuur (amvb) aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor 

zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, gebeurd middels een 

verkeersbesluit. 

 

Ook maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen 

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer gebeurd middels een verkeersbesluit, 

indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën 

weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

 

Als een verkeersteken zonder verkeersbesluit wordt geplaatst, of een maatregel zonder 

verkeersbesluit wordt genomen, dan geldt dit verkeersteken of deze verkeersmaatregel toch. 

Anders zouden weggebruikers niet meer op de verkeersborden kunnen vertrouwen, en zouden 

wegbeheerders bovendien niet meer in kunnen spelen op noodsituaties. Denk aan het plaatsen van 

bijvoorbeeld een inrijverbod bij plotselinge (weg)werkzaamheden waarbij er geen tijd is om een 

verkeersbesluit op te stellen, te nemen en te publiceren. Een weggebruiker moet zich dus aan alle 

verkeerstekens houden die hij op de weg tegenkomt. Wel kan een weggebruiker een illegaal 

geplaatst teken laten verwijderen en/of de betreffende wegbeheerder verzoeken om alsnog een 

verkeersbesluit te laten nemen. 

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Daarnaast wordt bij tijdelijke verkeersmaatregelen door de wegbeheerder vaak geen 

verkeersbesluit genomen. Ook bij tijdelijke zaken zoals evenementen, braderieën, straatbarbecues, 

buurtfeesten, etc. worden vaak verkeersmaatregelen getroffen zoals inrijdverboden of 

parkeerverboden die vaak slechts een dag of korter van kracht zijn. Officieel zijn "dringende 

omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar de enige reden om géén 

verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel te hoeven nemen (art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW), 

en is het dus verplicht om ook voor tijdelijke maatregelen bij bijvoorbeeld evenementen een 

verkeersbesluit te nemen en te publiceren. 

 



   
 

 
 
 29 
 

Haarlem zet eerst in op maatregelen waarbij er geen verkeersbesluit nodig is. Mensen attenderen 

op het rechts blijven lopen in winkelgebieden, alternatieve routes als de reguliere route te druk 

wordt, op het ongemak van inhalen op smalle paden, en op het fietsen in tegenrichting als er veel 

verkeer rijdt in de straat. Ook het fietsen in voetgangersgebieden waar dat is toegestaan kan op die 

manier benaderd worden: mensen erop attenderen dat er mogelijkheden zijn om elkaar 1,5 meter 

ruimte te gunnen, zoals door verzoeken af te stappen en/of alternatieve routes te stimuleren. 

 

In gevallen kan een vervolgstap zijn om uitzonderingsgevallen tijdelijk niet meer toe te staan, zoals 

het fietsen in tegenrichting of het fietsen door een voetgangersgebied. Omdat deze maatregelen 

een verkeersbesluit behoeven en omdat de impact op de weggebruiker vaak groot is, nemen we 

deze maatregelen pas als het niet anders kan. 

 

5.5 Handhaving 

Deze bijzondere maatregelen zijn erop gericht om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan 

de maatschappij met in achtneming van de regel om minimaal anderhalve meter afstand in acht te 

nemen. Toezicht en handhaving kunnen nodig zijn bij veel van deze maatregelen. Bijvoorbeeld bij 

verkeersgedrag, groepsvorming of een ondernemer die zich niet aan de regels houdt.  

 

Het uitgangspunt bij alle maatregelen is dat de uitvoerbaarheid zo natuurlijk mogelijk moet 

verlopen. Handhaving zal alleen ingezet worden als andere middelen en/of aanpassingen niet 

afdoende werken of daar waar mensen doelbewust en/of hinderlijk de regels overtreden. De 

handhavers zullen als ogen er oren in de gebieden fungeren. Hierbij acteren zij op meldingen en 

eigen waarnemingen.  

 

Voor alle maatregelen wordt voorafgaand aan besluit tot uitvoering afgestemd of het -kijkend naar 

de actuele omstandigheden- voldoende handhaafbaar is en/of de capaciteit daarvoor beschikbaar 

is. Daarbij zal er in samenwerking met de relevante partijen naar innovatieve en creatieve 

oplossingen gezocht worden. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van techniek, gastheren of ‘hosts’ 

en ook samenwerkingen met partijen buiten de gemeente. 
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6. Proces, financiën en communicatie 

6.1 Proces 

De gemeente realiseert zich dat ze niet de toekomst kent, zeker niet in deze tijden. Daarbij past 

een bescheiden opstelling. Om die reden zijn er maatregelen gemaakt die binnen de hotspots 

gemakkelijk zijn op te schalen en af te schalen. De oren en ogen van de gemeente blijven 

bovendien wijd geopend, zowel voor de situatie in de openbare ruimte en de effectiviteit van 

maatregelen als voor initiatieven en suggesties uit de samenleving: van inwoners, ondernemers en 

specifiek ook jongeren. 

 

De druk op de openbare ruimte, de maatregelen die de gemeente neemt en de ruimte die wordt 

geboden, zal effect hebben op mensen. Niet iedereen heeft daarin hetzelfde persoonlijke belang en 

kijkt daar hetzelfde tegen aan. De situatie in de komende maanden en de effecten van de 

maatregelen die de gemeenten neemt, zullen leiden tot reacties uit de samenleving: van 

initiatieven en welkome suggesties, tot begrijpelijke klachten en bezwaren. 

 

De getroffen maatregelen zullen ook effecten hebben die nu nog niet zijn voorzien, bijvoorbeeld op 

mensen met een beperking. Ook voor deze mensen moeten we goed zorgen, zeker nu er aan het 

leven nieuwe beperkingen zijn toegevoegd. De gemeente staat daarom ook zeker open voor 

suggesties van de gemeentelijke Ambassadeurs Toegankelijke Stad. 

 

Voor een goede geleiding en beoordeling van binnenkomende signalen zal een gemeentelijke 

contactteam worden ingericht. De uitbreiding van maatregelen, met de invulling van de afweging 

van belangen, het aanwijzen van nieuwe hotspots en daarbij horende maatregelen, zullen vanuit 

dit team worden geïnitieerd en voorgelegd aan de directie en het college. Daarbij is het belangrijk 

om zo veel mogelijk maatwerk te bieden en tegelijkertijd aandacht te hebben voor de mate waarin 

eenduidigheid in de geldende regels ook leidt tot een situatie waarin dwingend kan worden 

opgetreden. 

 

Voor veel maatregelen zal formeel een ambtelijk besluit, soms in mandaat namens het college, 

voldoende zijn. Het opschalen en afschalen van maatregelen heeft echter vaak belangrijke 

gevolgen voor de stad, voor bewoners en voor ondernemers. Daarvoor bestaat op dit moment een 

lijn via de verantwoordelijke afdelingsmanager en directeur naar de portefeuillehouder, vaak de 

burgemeester. Deze informeert op zijn beurt de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief. Voor 

het instellen van nieuwe maatregelen in een volgende fase op bestaande hotspots kan die lijn 

worden gevolgd. 

 

Op het moment dat de hotspots worden uitgebreid of specifieke nieuwe maatregelen worden 

benoemd die hier niet zijn opgenomen, zou er een nieuwe collegebesluit nodig kunnen zijn. 

6.2 Financiën startmaatregelen per 1 juni 

Van de maatregelen die per 1 juni worden genomen zijn de volgende kosteninschattingen gemaakt: 

 

Instellen wenselijke looprichting in vastgestelde straten € 13.000 

Fietsers afstappen in voetgangersgebieden bij drukte € 6.000 
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Fietsers weren uit Lange Veerstraat en Warmoesstraat in tijdvensters € 3.000  

Onwenselijke wachtrijen tegengaan Geen kosten 

Instellen duidelijke regeling voor terrasverruimingen Geen kosten 

Instellen gemeentelijk contactteam voor vragen en initiatieven Geen kosten 

Monitoring en informatieverstrekking over drukte Geen kosten 

Doorgaand fietsverkeer wijzen op alternatieve routes voor Schoterweg 

– Rijksstraatweg 

€ 12.000 

Aanpassen instellingen verkeerslichten (6 VRI’s) € 6.000 

Aanpassen in parkeergarages en fietsenstallingen € 7.000 

 

Totaal fase 1: € 47.000 (exclusief uren). 

 

Deze kosten komen ten laste van het coronabudget. 

 

6.3 Initiatieven uit de stad 

De coronacrisis heeft een heel grote impact; de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding 

van het virus te beperken, vragen offers van onze inwoners en ondernemers. De crisis laat 

tegelijkertijd ook een heel krachtige kant van de stad zien. Dit uit zich in de vele mooie initiatieven 

in de stad zoals: Let’s EAT (Eat Apart Together), Altijd contact, Haarlem Link, Haarlemse 

Boodschappenservice, Muggie en nog veel meer. 

 

De initiatieven richten zich enerzijds op economische activiteiten binnen de RIVM-richtlijnen, zoals 

haal- en bezorgservices en het aanbieden van online verkoopkanaal. En anderzijds op sociale 

activiteiten, zoals boodschappen doen voor een ander en het bieden van een luisterend oor.  

 

We zetten voorzichtige stappen in het verruimen van maatregelen. Ontmoeten van elkaar in de 

buitenruimte wordt onder meer weer mogelijk, zij het nog in beperkte mate en onder 

voorwaarden. Daar zijn we als stad ook aan toe. In de wijken van Haarlem zijn altijd veel 

activiteiten/initiatieven van bewoners voor bewoners. 

Als gemeente willen we eenduidig op initiatieven reageren en kansen niet onbenut laten. Om de 

stad goed van dienst te zijn hebben we een aanpassing op de beoordeling van de initiatieven. Ook 

hebben we een beperkte aanpassing gemaakt op de mogelijkheid van de inrichting van een 

leefstraat. 

  

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop initiatieven uit de stad binnen komen:  

- Via het initiatievenloket; initiatief@haarlem.nl  

- Via aanvraag van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget: subsidie@haarlem.nl  

- Via gebiedsverbinders en het ‘Ogen en oren overleg’  

- Via reguliere vergunningaanvragen 

Daarnaast bestaat er goed contact met ondernemersverenigingen en wijkraden. Via verschillende 

bestaande kanalen kunnen ook zij initiatieven voorstellen en suggesties doen. 

  

Deze reguliere processen blijven bestaan, we stellen wel de volgende uitgangspunten:  

1) Leefstraat wordt tijdelijk aangepast naar Speelstraat.  

Door de coronamaatregelen mogen op dit moment geen leefstraten worden 

georganiseerd. Wel biedt de gemeente zo mogelijk ruimte voor een tijdelijke autoluwe 

straat, waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. De website is/wordt hierop aangepast.  

mailto:initiatief@haarlem.nl
mailto:subsidie@haarlem.nl
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2) Daar waar een initiatiefaanvraag impact heeft op de openbare ruimte en strijdig kan zijn 

met de Noodverordening, dienen de aanvragen eerst te worden getoetst door het speciaal 

in het leven geroepen Contactteam initiatieven openbare ruimte. Het gaat dan 

bijvoorbeeld over tijdelijke verruiming van terrassen, samenkomst in de buitenruimte, etc.  

 

Dit vaste team bestaat uit een handhaver, een vergunningverlener en de betreffende 

gebiedsverbinder. Indien nodig wordt vanuit een tweede lijn, door de regisseur openbare ruimte 

en/of bijvoorbeeld de beleidsmedewerker economie, extra geadviseerd. Indien nodig wordt het 

initiatief voorgelegd aan de veiligheidsmanager. Hiermee is het mogelijk om snel te schakelen en in 

te spelen op wensen en behoeften van ondernemers en bewoners.  

 

Vaste leden Contactteam openbare ruimte 

V&H: Coördinator 

VTH:  Procesmanager 

PG: Gebiedsverbinder 

Betrokken leden vanuit andere disciplines indien wenselijk: o.a. ECDW, BBOR 

 

6.4 Communicatie 

De communicatie-uitingen liggen in lijn met de landelijke communicatie-aanpak en 
communicatiestrategie corona voor Haarlem. Hieronder beschrijven we de uitgangspunten die 
specifiek voor de openbare ruimte gelden. Vervolgens noemen we welke communicatiemiddelen 
passen bij de fasering van de maatregelen en de doelgroepen in de openbare ruimte. Er is een 
specifieke kernboodschap uitgewerkt voor de maatregelen in de openbare ruimte, die aansluit op 
landelijke en gemeentelijke boodschap: Samen tegen corona, vermijd drukte en houd anderhalve 
meter afstand. 
 
Richtlijnen communicatie voor in de openbare ruimte 
De communicatiestrategie is gericht op gedragsverandering. Dat betekent aandacht voor het 
alternatief, wat kan wel in plaats van wat mag niet.  

 De maatregelen in de openbare ruimte zijn op zichzelf helder: Houd het zo 
simpel mogelijk 

 Communicatie is eenduidig en voor één uitleg vatbaar 

 Middelen zijn beeldend en in één oogopslag duidelijk, bijvoorbeeld door toepassing 
van pictogrammen 

 Als een maatregel wordt toegepast wordt die zo snel mogelijk gecommuniceerd met 
de belanghebbenden en met de stad.  

 Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met dezelfde herkenbare uitingen 

 Uitingen worden waar mogelijk getest met een kleine steekproef  

 Communicatie-uitingen worden altijd afgestemd met een communicatie-expert 
 

Prioritering aanpak  
                                                     

Doel Strategie Boodschap Middelen 

Bewustwording   Massacommunicatie 

en social media, 

herhaling boodschap 

Rijk  

Alleen samen krijgen we 

corona onder controle   

MUPI’s. 

Persberichten, social kanalen 

gemeente Haarlem  

Nudgen  Boodschappen in de 

openbare ruimte die 

Vermijd drukte, houd afsta

nd 1,5 meter, Loop rechts 

Streetprints gele hartjes als 

looproute met boodschap: Fijn dat 
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bedoeling van de 

inrichting OR 

versterken  

je rechts loopt en cirkel met 1,5 

meter voor afstand houden 

Handhaven  Gesprek handhavers, 

van informeren, 

waarschuwen tot 

boete  

Vriendelijk verzoek om 

regels na te leven  

Briefing dagstart handhavers, flyer 

met regels  

Tekstkarren 

  
Kernboodschap corona  
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Samen zorgen we ervoor dat de versoepeling van 
de maatregelen goed gaat. We vermijden drukte, houden anderhalve meter afstand. We geven 
elkaar de ruimte. We zorgen met zijn allen dat de zorg hun werk kan blijven doen. Als we ons aan 
de regels houden, kunnen we blijven genieten van het terras, het restaurant, het museum en de 
film. #Samentegencorona.  
 
Kernboodschap gericht op voetgangers, fietsers en automobilisten  
De gemeente zorgt dat de openbare ruimte zo goed mogelijk benut wordt tijdens de 
anderhalvemetersamenleving. We vertrouwen in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid 
van Haarlemmers. Op bepaalde plekken en momenten, wanneer het gebruik van de openbare 
ruimte schuurt, voeren we tijdelijke maatregelen door op hotspots, de drukste plekken in de stad. 
Zo houden we ruimte voetgangers en fietsers en terrassen. De gemeente realiseert zich dat een 
verruiming van terrassen ook nodig is voor onze stad en waar mogelijk moet kunnen. De auto en 
het ov zijn voorbehouden voor mensen in cruciale beroepen. Zo willen we drukte voorkomen, 
zorgen voor een goede doorstroming  van het fiets- en voetgangersverkeer. 
 
Kernboodschap belanghebbenden 
De tijdelijke maatregelen worden voor doorvoering gedeeld met de meest relevante 
belanghebbenden. De gemeente houdt vinger aan de pols en staat open voor feedback. Als de 
maatregelen niet of onvoldoende werken, passen we deze aan. Iedereen met een idee kan bij de 
gemeente terecht en we proberen het zo goed mogelijk in te passen. We doen zoveel mogelijk in 
overleg met partners, zoals horeca, Haarlem Marketing, CMG, ondernemers, wijkraden. Ook hierin 
werken we samen tegen corona. 
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Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,  

[Kies datum] 

 

 

Tekst: [Naam],  

Fotografie: [Naam], 

Ontwerp: [Naam], 

Drukwerk: [Naam] 

 

________________________________ 

 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem  

Tel. 14 023 

 

haarlem.nl 

http://www.haarlem.nl/
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