
      

 

 

 

 

STUKJE BIJ BEETJE  

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020, 

Constaterende dat 

• De raad unaniem op 15 maart 2018 heeft besloten om op de kortst mogelijke termijn 

tijdelijke maatregelen te treffen om de Engelandlaan zo in te richten dat er niet harder dan 

30 km gereden kan worden en om een onderzoek in te stellen over permanente maatregelen 

om de Engelandlaan en de Europawijk te herinrichten als een 30 km gebied; 

• Het college in september 2018 heeft besloten over de tijdelijke maatregelen en in dat besluit 

de volgende kanttekening heeft gemaakt: “Naar verwachting is de tijdsduur van de tijdelijke 

maatregelen circa een jaar en kunnen de definitieve maatregelen vanaf 2019 worden 

aangebracht”. 

• Het college nu in verband met de huidige financiële situatie voorstelt om de tijdelijke 

maatregelen nog minimaal 15 jaar te laten voortduren; 

• Over de inhoud van deze tijdelijke maatregelen de wethouder het overleg met de bewoners 

wil aangaan; 

 

Overwegende dat 

• Permanente maatregelen om de Engelandlaan (en in een later stadium de gehele 

Europawijk)  te herinrichten als 30 km gebied niet in één keer hoeven te worden genomen, 

dit kan ook stukje bij beetje; 

• Op de kortst mogelijke termijn met alle belanghebbenden overleg kan worden aangegaan 

om te bezien welk deel (of delen) van de Engelandlaan het meest gebaat is met een 

permanente maatregel; 

• Daarbij onder meer  gekeken moet worden naar het aspect van de verkeersveiligheid, het 

daarom bijvoorbeeld denkbaar is dat het kruispunt Engelandlaan Belgiëlaan als eerste wordt 

aangepakt; 

Geeft het college de opdracht om 

• Op korte termijn met een financieel onderbouwd voorstel te komen over het deel van de 

Engelandlaan dat als eerste in aanmerking komt voor een permanente maatregel en met een 

datum waarop met de daartoe benodigde werkzaamheden kan worden begonnen; 

• Bij de kadernota te komen met een voorstel wanneer andere delen van de Engelandlaan en  

de Europawijk permanent kunnen worden heringericht; 

en gaat over tot de orde van de dag  

Frits Garretsen SP   


