
Haarlem, 23 oktober 2022

Betreft: wijziging van het bestemmingplan Stephensonstraat 38-46

Geacht college van B&W,

Graag maken wij, de Stichting Wijkraad Bosch & Vaart, gebruik van de mogelijkheid voor inspraak op de

wijziging van het bestemmingplan terzake Stephensonstraat 38-46.

De wijkraad geeft het college graag het volgende ter overweging:

Onze wijk heeft last van de huidige grote verkeersdruk op de wegen die de wijk omzomen, waaronder de

Pijlslaan, Schouwtjesbrug, Schouwtjeslaan en Wagenweg. Deze drukte leidt tot gevaarlijke situaties, met

name op spitsmomenten, zoals wanneer ’s ochtends min of meer tegelijkertijd 3 verkeersstromen

samenvallen: het forensenverkeer, het openbaar vervoer (bussen) en scholieren die met de fiets naar school

gaan (maar liefst 5.500 leerlingen doorkruisen de buurt, op weg naar 7 verschillende scholen in de buurt).

Deze situatie is onhoudbaar, en de wijkraad zal dit bij de gemeente aan de orde blijven stellen.

Zie voor een goede analyse van deze problematiek en bruikbare oplossingen het Initiatiefvoorstel

“Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid” van D66.

Tegen die achtergrond wil de wijkraad het bouwen van 96 extra woningen in de nabije omgevig ter discussie

stellen. Deze woningbouw zal leiden tot nog grotere verkeersdruk op de voornoemde wegen en een

verslechtering van de nu al onvelige verkeersituatie.

Het bestemmingsplan meldt hierover (p. 66) dat het plan: ”niet leidt tot significante toename van het aantal

verkeersbewegingen, waardoor het aspect verkeer geen belemmering vormt voor onderhavige plannen”.

Dat is een stellige stellingname. De toename van het aantal verkeersbewegingen (volgens het plan 195

motorvoertuigbewegingen per etmaal op werkdagen) zou juist wel een belemmering kunnen zijn voor voor

dit plan, die zal zorgen voor een verdere stijging van het aantal verkeersbewegingen, dat op dit moment al

problematisch is. Overigens zouden wij ook graag zien wat de inschatting is van niet alleen de toename van

het aantal motorvoertuigbewegingen, maar ook van (electrische) fietsen en andere voertuigen.
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Wij zouden er daarom bij het college op aan willen dringen dat de gemeente voordat bouwplannen voor

omliggende buurten worden gemaakt, eerst de bestaande gevaarlijke verkeerssituaties oplost.

Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid tot verdere toelichting en zien graag uit naar uw constructieve reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Wijkraad Bosch & Vaart

Maarten Santman
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