
Onderwerp: Fwd: Snelfietsroute
Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Datum: 4-6-2020 06:32
Aan: Rob van Looveren <robvanlooveren@hotmail.com>, Wijkraad De Krim
<wijkraad.dekrim@gmail.com>

Beste Rob,

Ik had hier geen ccs aangeplakt. Bij deze.
Gisteren was ik weer niet onder de indruk van de gemeenteraad.
Maandagavond vermoed ik weer een rondje frac eberaden te maken.
De discussie over het mogelijk introduceren van 30 km/uur in grote delen van Haarlem is op zich
een goeie. Helsinki is dan het voorbeeld.
Er werd geopperd klein te beginnen. Waar zou dat beter kunnen dan in wijk de Krim?
Discussiestukje voor ik de nieuwsbrief (een paar jaar geleden ook gedaan, maar zonder respons).
De jd is er nu rijp voor, zeker met de eventuele introduc e van de fietsstraat, waar dan een
maximum van 25 km/uur aan moet worden gesteld
Het wordt de komende drie weken druk met:
- klankbordgroep Orionzone
- snelfietsroute
- turnhal
- bestemmingsplan Overdel
- werkgroep Pim Mulierlaan
- klankbordgroep IJsbaanlaan
- voorbereidingen nieuwsbrief eind juni

Hans

---------- Forwarded message ---------
Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Date: di 2 jun. 2020 om 17:29
Subject: Snelfietsroute
To: fcvisser <info@frankvisser.nl>
Cc: Moussa Aynan <moussa.aynan@gmail.com>, Frits Garretsen <frits.garretsen@kpnmail.nl>,
Joris Blokpoel <jblokpoel@hotmail.com>, Frans Smit - OPHaarlem <FransSmit@ophaarlem.nl>,
Trots haarlem <trotshaarlem@hotmail.com>, Louise van Ze en <lcvanze en@gmail.com>

Beste Frank,

Vandaag uitvoerig gesproken met de verantwoordelijk ambtenaar uit Velsen over de
(provinciale) plannen voor een snelfietsroute. Ze raadde me naast de documenten die ik al heb
ook het uit november 2018 daterende 'Perspec ef Fiets' aan te lezen. Je kent het vast.

Velsen hee  al behoorlijk wat stappen gezet en kan momenteel aansluiten op het Del plein,
vanwaar een fietspad rich ng stad zou kunnen gaan. Dan geen 'snelfietspad', maar wel een
doorrijdpad.
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De aanleg van een fietspad over het weiland ten westen van de Randweg is een voorkeursop e
voor de provincie, maar hee  geen draagvlak (vooral milieutechnisch/ecologisch begrijp ik) in
Santpoort. En hoe zou dat aansluiten op het Schoterkerkpad/Jaap Edenlaan. Dat zou moeten
worden verbreed, maar daar hee  Haarlem zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. En de
aanslui ng naast de woontoren op de Orionbrug is een heikel punt. Idealiter zes meter, maar dat
vind je daar niet.

De dame uit Velsen en ik bleken voorstander van een door de provincie georganiseerde
'workshop' waarin de voortgang van ontwikkelingen vanaf 2017 (studie Goudappel Coffeng) tot
nu worden besproken, inclusief plannen, heikele punten en een toekomstperspec ef/vanwege
corona veranderde vraag voor fietsroutes.

Zij neemt contact op met de gemeente Haarlem om te vragen wie de vervanger van Frank Kool is
geworden, de man met wie ze optrok jdens de 2017 studie.

Ik heb eea. in een soort mo eformat gegoten dat jullie intern kunnen  bespreken om mogelijk in
aangepaste vorm te gieten en in te dienen als mo evreemd.

De gemeente is nog bezig een par cipa eaanpak op te tuigen, maar daar wil ik niet op wachten.
Dat is al drie jaar te laat.

Ik lees het perspec ef fiets en lees hoe conceptrapporten in de par cipa e zijn gegooid,
aangepast en vervolgens in defini eve vorm vastgesteld. De gemeente Haarlem hee  grote
moeite met dat soort processen.

In afwach ng van reac es verblijf ik, hoogachtend,

Hans Pos

Bijlagen:

Mo e VOORLOPIG GEEN SNELFIETSROUTE.docx 26,9 KB
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SNELFIETSROUTE VELSEN-HAARLEM IN LAGERE VERSNELLING  

Constaterende dat: 

MRA, provinciale en landelijke politiek onderzoek naar snelfietsroutes propageert.  

De gemeente Haarlem in de SOR 2040 actief beleid heeft gemaakt over fietsroutes en aansluiting 
bij regionale plannen. 

De eindrapportage ‘Snelfietsroute Velsen-Haarlem’ uit 2017 van Goudappel Coffeng is gebaseerd 
op modelmatige aannamen die nu, drie jaar later, onder het vergrootglas moeten liggen. 

Het conceptbestemmingsplan Overdelft een ontwikkelingsscenario schetst dat volledig  voorbij 
gaat aan voorgestelde snelfietsroute door woonwijk de Krim. 

Het wettelijk verplicht participatietraject met wijkraden, belangenorganisaties en bewoners niet 
heeft plaatsgevonden. 

De Stichting Santpoort adviseert dat een eventuele snelfietsroute oostelijk van de N208 naar 
Haarlem moet lopen tot het Delftplein en niet aansluit op het Schoterkerkpad/Jaap Edenlaan. 

Een consultant door de gemeente Haarlem is aangesteld om het snelfietsroutetraject Lodewijk van 
Deijssellaan in detail uit te werken zonder aansluiting op andere deeltrajecten van de route. 

Overwegende dat: 

De vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie aanknopingspunten biedt om een deel van zo’n 
snelfietsroute oostelijk van de N208 te faciliteren. 

De coronacrisis de gemeente Haarlem noopt om prioriteiten te stellen en niet noodzakelijke 
ambities op langere termijn te schuiven. 

Het WBO en wijkraden hun onbegrip uitspreken over de constateringen. 

Verzoeken het college van B&W: 

De snelfietsroute Lodewijk van Deijssellaan tot nader order uit het takenpakket van de consultant 
te halen. 

Het participatietraject met belanghebbenden alsnog uit te voeren om te inventariseren welke 
sentimenten er leven aangaande de voorgestelde snelfietsroute-varianten westelijk zowel als 
oostelijk van de N208. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 


