
Onderwerp: RE: snelfietsroute
Van: "Frans Smit - OPHaarlem" <FransSmit@OPHaarlem.nl>
Datum: 29-5-2020 21:07
Aan: "'Groen Pos'" <groenpos@gmail.com>, "'fcvisser'" <info@frankvisser.nl>, "'Frits Garretsen'"
<frits.garretsen@kpnmail.nl>, "'Trots haarlem'" <trotshaarlem@hotmail.com>, "'Joris Blokpoel'"
<jblokpoel@hotmail.com>, "'Mirjam o en'" <mirjam_o en@hotmail.com>, "'Louise van
Ze en'" <lcvanze en@gmail.com>, "'Moussa Aynan'" <moussa.aynan@gmail.com>, "'Ac epar j
Haarlem'" <ac epar j@gmail.com>
CC: "'Rob van Looveren'" <robvanlooveren@hotmail.com>, "'Wijkraad De Krim'"
<wijkraad.dekrim@gmail.com>

Beste Hans,

De gemeente Haarlem neemt voor miljoenen per jaar ingehuurde krachten aan.
Het is haast standaard om voor de uitvoering van projecten externen in te huren. Wellicht hebben we zelf niet
voldoende deskundigheid in huis, al is er wel deskundigheid op het gebied van projectaansturing beschikbaar,
toch is het vaak beter om een externe in te huren. Zoals je constateert ‘gaat’ een externe voor de uitvoering van
een project en kan zich daarbij nauwelijks houden aan randvoorwaarden of de inbedding van het project in een
groter geheel. Interne deskundigen willen liever niet hun handen branden aan gevoelige projecten en een
externe kun je nog al jd wegsturen.
Ik heb dat heel concreet ervaren bij de beoogde Dolhuysbrug. Het gedrag van de externe projectleider ging aan
haast alles voorbij bij het realiseren van de aangenomen opdracht. Uiteindelijk werd hij wel weggestuurd.

Ja, Hans, de aangetrokken externe (deel)projectleider hee  haast en wil inderdaad snel ‘scoren’, want wie weet
zit er dan een vervolgopdrachtje in.
Jij mag kiezen wat je wilt: snelheid en realisa e van een opdracht of jdverlies door je in te leren in de
complexiteit van de opdracht en door overleg met betrokkenen. Dat laatste is echt wel een beetje ouderwets aan
het worden.

Wellicht kun jij dit inpassen in jouw beelden over de Nieuwe Democra e. Als je daarmee toch een beetje vast zit,
kun je Jur raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Frans

Van: Groen Pos [mailto:groenpos@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 13:08
Aan: fcvisser; Frits Garretsen; Trots haarlem; Frans Smit - OPHaarlem; Joris Blokpoel; Mirjam otten; Louise van
Zetten; Moussa Aynan; Actiepartij Haarlem
CC: Rob van Looveren; Wijkraad De Krim
Onderwerp: snelfietsroute

Beste Frank (en anderen van buiten de coalitie),

Jij bent denk ik binnen de gemeente de grootste pleitbezorger voor betere fietsroutes in de gemeente.
Binnen de coalitie staat de fiets bovenaan de vervoerspiramide. Op zich niets mis mee.

Tot mijn verbazing hoor ik dat een zzper is aangetrokken door de gemeente om in opdracht van wethouder
Snoek vorm te geven aan het uitrollen van een deel van de door de provincie Noord-Holland/MRA
opgelegde noord-zuid snelfietsroute. Zijn scope is beperkt tot het stukje tussen de Orionbrug en de
Stuyvesantbrug.
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Mij aanhorend over de Orionzone Ontwikkelvisie, gedane studie over Orionbrugkruispunt van 2016, enz
wil hij graag een gesprek met de Pim Mulierlaan herinrichting werkgroep want hij wil/moet zich breed
oriënteren.

Maar hij heeft ook haast en wil graag snel 'scoren'.

Je voelt hoop ik onze pijnpunten. 
1. Waarom weten wij (wijkraad/bewoners) niets van dit soort ontwikkelingen?
2. Hebben jullie (gemeenteraadsfracties) weet van deze opdrachten?
3. Hoezo is wethouder Snoek opdrachtgever?
4. Hoe past dit in de in de Ontwikkelvisie Orionzone geopperde brug/tunnel over/onder de Randweg? (zit
niet in mijn scope weet hij uiteraard te melden)
5. Wij stonden op de Jaap Edenlaan een zwanennest te bewonderen en zagen dat de breedte van het
fiets/voetpad daar slechts 3 meter is. Geen ruimte voor een snelfietsroute, want die fietsen gaan sneller (tot
45 km/uur). Die verbinding Velsen-Haarlem zit niet in de scope van onze zzper.
6. Ja, meneer Pos, het gaat mogelijk enkele bomen kosten langs de Lodewijk van Deijssellaan. Ik bleef
ingehouden vriendelijk
7. Hij zegde toe aanwezig te willen zijn bij een door ons georganiseerde bijeenkomst van de werkgroep
herinrichting Pim Mulierlaan, waar hij kan uitweiden over zijn opdracht en van onze kant punten kunnen
worden aangedragen.
8. Ik wees hem op de SOR 2040 en de plannen voor de turnhal en het dorp op de parkeerplaats bij de
Kennemer Sporthal 

Wij concludeerden beiden dat een integrale aanpak de beste zou zijn, maar ondanks die conclusie wil hij
voortgang maken en zijn deelproject afronden (niet onlogisch voor een zzper, maar niet goed voor de
gemeente en haar bewoners).

Terwijl ik vanmorgen in de Lodewijk van Deijssellaan praat met een aantal dames die daar wonen komt er
zo'n snelfiets langs. 'Absoluut gevaarlijk voor brugpiepers, vrouwen met bakfietsen, enz. concludeerden de
dames'. Een hogere snelheid dan de auto's hebben!! (en tegen de richting in fietsen).

Als jij/jullie je hand kunnen leggen op de opdracht van de wethouder dan graag. We maken ons na het
debacle met de woontoren en het aanstaande debacle met de turnhal, ernstige zorgen over de beslissingen
van deze wethouder.

We hopen op begrip van jullie (oppositie) en hopelijk weten jullie begrip te krijgen bij een van de
coalitiepartijen om de handelwijze van deze wethouder op de mij bekende dossiers aan de kaak te stellen.

Gisterenavond ging de gemeenteraadsvergadering niet door. Dat geeft ook ruimte om posities aangaande
de turnhal nogmaals onder de loupe te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Hans Pos, MSc
voorzitter wijkraad de Krim

PS. Vanochtend kwam de bevestiging van de gemeente Haarlem binnen dat de zienswijze bestemmingsplan
Overdelft is ontvangen met nr. 2020/520255. Ook hier: als de gemeente weet heeft dat het een project met
een grote impact op de wijk (snelfietsroute) van plan is, maar in het voorgenomen bestemmingsplan
Overdelft alleen meldt dat het een conservatief plan is met minimale impact op de wijk, dan wordt er
misinformatie verstrekt. Voor mij/ons en ik hoop voor jullie onaanvaardbaar.   
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