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Geachte lezer,  

 

 

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdagavond een motie over 

verkeersveiligheidsmaatregelen op de Schouwtjeslaan aangenomen. De motie houdt 

in dat in 2015 € 15.000 beschikbaar komt voor maatregelen en overleg wordt 

gestart met alle betrokkenen. Op de achterzijde van deze  brief staat de tekst van de 

motie.  

Het voorstel uit de meningspeiling van 10 december (de gele brief) wordt nu niet 

uitgevoerd. 

 

De initiatiefnemers en wijkraadsleden, die zich dit jaar hebben ingezet voor de 

verkeersveiligheid van de Schouwtjeslaan bedank ik hierbij voor de genomen tijd 

en moeite! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Ingrid Hamer 

Gebiedsverbinder stadsdeel Zuid-West 
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De raadsbreed aangenomen motie luidt: 

 

Motie Vreemd: rustig aan op de schouwtjeslaan! 

 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 18 december 

2014, 

 

Constaterende dat 

 

 Er een aantal bewoners  is op de Schouwtjeslaan dat 

veiligheidsmaatregelen wil;  

 De aangekondigde maatregelen niet door alle bewoners gedragen worden 

 Er tijdsdruk is: er is dit jaar nog een bedrag beschikbaar vanuit het 

leefbaarheidsbudget en dat is er wellicht volgend jaar niet meer 

 Er in 2015 ook al maatregelen gepland staan voor het plaatsen van 

ondergrondse containers 

 

Overwegende dat  

 

 Draagvlak, zorgvuldigheid, en noodzakelijkheid leidend moeten zijn bij het 

inzetten van publieke middelen 

 De raad in staat is de geconstateerde tijdsdruk te verwijderen 

 Het eventueel combineren van de voorgenomen veiligheidsmaatregelen en 

de plaatsing van ondergrondse containers efficiencyvoordelen kan brengen 

 

Besluit 

 

 De gelden die in 2014 beschikbaar zijn van uit het leefbaarheidsbudget 

voor de schouwtjeslaan, over te hevelen naar de algemene reserve, 

geoormerkt voor Veiligheidsmaatregelen schouwtjeslaan.  

 En verzoekt het college de uitwerking van de veiligheidsmaatregelen voor 

te leggen aan de raad 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 


