
Onderwerp: antwoord op stand van zaken woonerfstatus Kruidenbuurt

Geachte Wijkraad Europawijk,
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In uw brief geeft u aan dat de gemeente nog steeds geen zitting heeft in de werkgroep Verkeer en 
Vervoer Schalkwijk. Sinds eind januari 2021 woont Ruud Boetekees van de gemeente Haarlem de 
overleggen van de Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk bij.

Wijkraad Europawijk 
Nederlandlaan 226
2034 PE Haarlem

Wanneer er groot onderhoud wordt gepleegd aan een straat nemen we uiteraard de wensen van de 
omgeving zo veel als mogelijk mee. Helaas staat de Kruidenbuurt voor de komende 3 jaar nog niet op 
de herbestratingslijst van de gemeente.
Omdat we beperkt budget hebben om wegen, tussen de herbestrating perioden, in te richten en te 
verbeteren willen we dit graag doen waar aantoonbaar te hard wordt gereden of ongelukken 
gebeuren.
We zouden graag aan uw verzoek voldoen maar om bovenstaande redenen, en de redenen 
vernoemd in de brief aan u van 22 april 2020, kunnen we helaas niet aan uw verzoek voldoen.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Het is vervelend om te horen dat u ervaart dat er te hard wordt gereden bij u in de buurt. 
In Nederland (CROW) toetsen we de snelheid aan de hand van de 85% norm (V85). Dit betekent dat 
85% van het verkeer de gewenste snelheid rijdt. Dat wil dus niet zeggen dat er nooit te hard gereden 
wordt.
Uit onze meetgegevens blijkt dat de V85 in de Kruidenbuurt binnen de normen ligt voor een 30 km 
zone. De Kruidenbuurt ligt formeel in een 30 km-zone. Zelfs in de straten die u woonerf noemt is de 
V85 tussen de 10 km/u en 20 km/u. We hebben ook gekeken of er ongelukken gebeuren in de 
Kruidenbuurt. Gelukkig vinden er geen geregistreerde ongevallen plaats in uw omgeving, op 1 
enkelzijdige ongeval na.

Hartelijke dank voor uw schrijven van 27 januari 2021. In uw schrijven geeft u aan dat er 
helaas nog steeds te snel gereden wordt in de wijk Kruidenbuurt. Niet alleen op/in het 
woonerfgedeelte, maar helaas ook weer/nog steeds bij de Venkelstraat (30km) voornamelijk bij de 
versmalling ter hoogte van het kinderdagverblijf Hero.
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Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namens het college.

Wij willen u bedanken voor uw brief en betrokkenheid bij de verkeersveiligheid in Haarlem. Wij 
hopen u momenteel voldoende geïnformeerd te hebben.

S. van Egmond '
Manager afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte
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