
 

 
 

 
 
 
 
 
 
MOTIE Fietsstraatvisie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 mei 2019, 
 
In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte Oost/Waarderpolder en 
Zuidweest; 
 
Constaterende dat: 

• HIORs geen nieuwe kaders zouden moeten bevatten, maar alleen uitwerking van vastgesteld 
beleid in bijvoorbeeld de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR); 

• In de HIORs voor Oost en Zuidwest een profiel is getekend voor fietsstraten, maar dat geen 
enkele straat is aangewezen als fietsstraat;1 

• Blijkens antwoord op technische vragen het HIOR de SOR volgt voor fietsroutes waarbij “niet 
standaard wordt gekozen voor fietsstraten omdat ter plekke extra eisen gelden, bijvoorbeeld 
over de intensiteiten van autoverkeer en fietsverkeer” 

• In de SOR over fietsstraten alleen is geschreven dat een fietsstraat in die situaties kan worden 
overwogen als dat duidelijker en veiliger is voor fietsers (blz. 68), maar dat hier niets staat over 
extra eisen voor de toepassing van fietsstraten; 

• Een inrichting als fietsstraat ook remmend kan werken op het gebruik van deze straat door 
auto’s en daarmee een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van deze straten en het 
stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes; 

• In Oost en Zuidwest belangrijke fietsroutes zijn die geschikt lijken om omgebouwd te worden tot 
fietsstraten zoals de zuidzijde van de Zomervaart, de Fuikvaartweg, de Brouwersvaart en de 
Pladellastraat; 
 

Verzoekt het college 
In het kader van het mobiliteitsbeleid wat momenteel wordt opgesteld een visie te ontwikkelen op de 
bredere toepassing van fietsstraten in Haarlem ook met het oog op het stimuleren van de keuze voor 
de fiets, daarbij in kaart te brengen welke straten in de toekomst kunnen worden omgebouwd tot 
fietsstraat en vervolgens op basis van dit beleid de HIORs te actualiseren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 

                                                 
1 Herensingel en Kleine Houtweg zijn wel ingericht als fietsstraat, maar hebben een eigen maatwerkprofiel. Dit 
geldt ook voor de toekomstige inrichting van het noordelijke deel van de Wagenweg. 


