
 

 

MOTIE Verken Haarlem City Bus 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 november 2018, 
In beraadslaging over uitbreiding van de autoluwe binnenstad, 
 
Overwegende dat: 

• Vroeger Smedestraat, Grote Markt en Jansstraat bereikbaar waren met meerdere reguliere 
buslijnen en de halte op de hoek Smedestraat/Barteljorisstraat met name op zaterdagen erg 
populair was; 

• Al deze buslijnen sinds de bouw van de Appelaar parkeergarage via het Verwulft of de 
Wilhelminastraat rijden waardoor in grote delen van de binnenstad de loopafstand tot het 
openbaar vervoer aanmerkelijk is toegenomen; 

• Door de uitbreiding van de autoluwe binnenstad een aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten 
verdwijnt waardoor de loop- of rolstoelafstand naar verschillende delen van de binnenstad vanaf 
de dichtstbijzijnde gehandicaptenparkeerplaats groter wordt; 

• Haarlemse toeristische trekkers in de binnenstad zoals de Grote Markt, het Teylersmuseum en 
hotels nu niet met openbaar vervoer bereikbaar zijn; 

• In Utrecht al jaren met gepaste snelheid kleine elektrische busjes rijden door een deel van de 
autoluwe binnenstad en zo ook de binnenstad bereikbaar maken met openbaar vervoer; 

• In Leiden sinds deze zomer de OV-museumlijn elke 20 minuten met minibusjes rijdt;1 

• Het technisch mogelijk is om een dergelijk binnenstadsbusje toe te laten tot de autoluwe 
binnenstad bij de verzinkbare palen die dit gebied afsluiten; 

• Om de haalbaarheid van een dergelijk binnenstadsbusje in Haarlem te vergroten zo nodig alleen 
op zaterdagen gereden kan worden of kan worden gewerkt met een buurtbusconcept met 
vrijwillige chauffeurs; 

 
Verzoekt het college: 
Met de provincie en Connexxion te verkennen of een elektrische city bus door de binnenstad 
haalbaar is om zo de toegankelijkheid van de binnenstad voor ouderen en mensen met een 
lichamelijke beperking en de bereikbaarheid van de toeristische bestemmingen te verbeteren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Sander van den Raadt, Trots Haarlem 
Frits Garretsen, SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lijn 2 (Ringlijn Museumkwartier) rijdt vlak langs de Utrechtse Dom          Mogelijke routes Haarlem City Bus 

                                                 
1 https://www.zuid-holland.nl/@21662/leiden-ov-museumlijn/  

https://www.zuid-holland.nl/@21662/leiden-ov-museumlijn/

