
                     

 

 

 

Motie Een groene Singelgracht 

 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op 5 
november 2020,  
 
 
Constaterende dat: 

 In de kadernota van 2016 het voorstel is gedaan om de herinrichting van de Gedempte 
Oostersingelgracht in het investeringsplan op te nemen;  

 Vervolgens de herinrichting van de Gedempte Oostersingelgracht is verdwenen uit het 
Investeringsplan; 

 Het vergroenen van de Gedempte Oostersingelgracht destijds werd begroot werd op 2,6 
miljoen euro; 

 De Gedempte Oostersingelgracht nu wel deel uitmaakt van het project Spaarnesprong 
 
Overwegende dat: 

 Het toevoegen van projecten aan het investeringsplan alleen mogelijk is door een ander 
project naar achter te plaatsen in de tijd; 

 De fysieke omgeving van de herinrichting van het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg nog 
volop in beweging is met o.a. de Openbaar Vervoer hub Nieuw-Zuid, de woningbouw bij de 
Entree en de herinrichting van de Prins Bernhardlaan; 

 Het uitstellen van het project herinrichting kruispunt Schipholweg-Amerikaweg meer tijd en 
ruimte geeft om dit aan te laten sluiten bij de lopende ontwikkelingen en recht te doen aan 
een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers; 

 Deze studie een uitwerking kan zijn van het gemeentebrede mobiliteitsbeleid; 

 Het uitstellen van dit deel van het project Amerikaweg investeringsruimte creëert; 

 Het deel van het project Amerikaweg dat ziet op het kruispunt Boerhaavelaan-Amerikaweg kan 
worden afgesplitst en wel doorgang kan vinden; 

 Met deze ruimte in het Investeringsplan de Gedempte Oostersingelgracht kan worden 
vergroend; 
 

Verzoekt het college van B&W: 

 De doorstromingsmaatregelen Schipholweg “on hold” te zetten; 

 De beschikbare ruimte in het Investeringsplan te reserveren voor het vergroenen van de 
gedempte Oostersingelgracht; 

 Het budget te gebruiken voor de uitvoering van een verbeterplan dat wordt opgesteld in een 
proces waarin de buurt samen met de ambtelijke organisatie met een plan komt (vergelijkbaar 



met de Amsterdamse Vaart). 

 Dit conform het dictum en de overwegingen in deze motie te verwerken in het eerstvolgende 
P&C-document. 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag  
 
Sacha Schneiders  GroenLinks Haarlem   
Bas van Leeuwen         D66 
Ron Dreijer  CDA 
Gertjan Hulster Aktiepartij 
Frank Visser  Christenunie 
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