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Aan           :  Gemeente Haarlem, wethouders Snoek en Berkhout 

CC       :  Gemeenteraad 

Onderwerp:  overleg 20-10-2020 met de wethouders Snoek en Berkhout 

Datum       :  21-10-2020 

 

Geacht college, 

 

Op 20 oktober 2020 heeft een overleg via ‘Teams’ plaatsgevonden tussen enerzijds de 

wethouders Berkhout en Snoek met enkele ambtenaren en anderzijds enkele bewoners van de 

Rustenburgerlaan en vertegenwoordigers van de wijkraden Rozenprieel en Welgelegen. Het 

gespreksonderwerp was de geplande verlenging en verlegging van beide bushaltes aan de 

Rustenburgerlaan, alsmede het verleggen van de fietspaden. 

 

Hoewel het gesprek correct en in een goede sfeer verliep is de aanleiding van deze brief een 

algemeen gevoel van onbehagen bij de bewoners en wijkraden. Na een uitleg over de plannen 

om de bushaltes in beide richtingen aanzienlijk te verlengen en te verleggen en 

beantwoording van enkele detailvragen, ging het gesprek verder voornamelijk over nut en 

noodzaak voor de rigoureuze ingrepen van de Rustenburgerlaan.  

 

Enerzijds was het standpunt van de gemeentevertegenwoordigers dat gezien het te verwachte 

toenemende gebruik van de bussen over de Rustenburgerlaan de bushaltes zodanig verlengd 

moeten worden dat er twee harmonicabussen tegelijk moeten kunnen halteren.  

Anderzijds wordt deze aanname door bewoners en wijkraden ernstig betwijfeld, mede gezien 

de aanzienlijke ingreep van de Rustenburgerlaan en de zeer smalle trottoirs die dan 

overblijven. Argumenten daarvoor zijn onder andere het toegenomen thuiswerken, waardoor 

er minder gebruik zal worden gemaakt van de bussen. En de plannen voor een nieuw 

busstation/OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid waarmee het aantal bussen over de 

Rustenburgerlaan naar verwachting aanzienlijk zal afnemen. 

 

We hebben begrepen dat er momenteel gewerkt wordt aan een mobiliteitsbeleid voor onze 

stad, welke naar verwachting in maart 2021 gereed zal zijn. Hopelijk wordt daarin antwoord 

gegeven op beide aannames van respectievelijk de gemeente en de bewoners/wijkraden. Ons 

voorstel is te wachten met verdere planontwikkeling en mogelijk uitvoering van de ingrepen 

op de Rustenburgerlaan tot het mobiliteitsbeleid gereed is. Het grote voordeel daarvan is dat 

de (eventuele) ingrepen op de Rustenburgerlaan en overigens ook die op het Houtplein, in een 

breder verband kunnen worden besproken. En geen deelprojecten worden uitgevoerd terwijl 

het totaalbeeld en daarmee de noodzaak van het project nog niet bekend is.    

 

Met vriendelijke groet, John van de Gevel, secretaris wijkraad Welgelegen. 
 


