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Pilot voetgangersoversteek Verwulft

Geachte heer/mevrouw,
Enkele ondernemers rond de kruising Verwulft met Grote Houtstraat en de
ondernemersvereniging Haarlem Centraal hebben de gemeente gevraagd om de
voetgangersoversteek over het Verwulft bij de bloemenstal veiliger en
overzichtelijker te maken. Ook de politie heeft deze wens geuit.
De verkeerssituatie op deze plek is nu zo dat fietsers altijd voorrang hebben op
voetgangers. Dit is op de weg aangegeven met haaientanden. Fietsers hebben ook
voorrang op voetgangers als voetgangers groen licht hebben om het fietspad en het
Verwulft vanaf de bloemenstal over te steken. De haaientanden die dit aangeven
worden niet altijd gezien of begrepen. Bovendien hebben voetgangers als het erg
druk is slecht zicht op fietsers die de oversteek naderen. Dit veroorzaakt ergernis,
woordenwisselingen en (bijna) aanrijdingen.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de gemeente in overleg met de politie
besloten om een proef te doen met een andere opstelling van de verkeerslichten. In
de periode 27 t/m 30 november plaatst de firma Dinniq een verkeerslicht voor
fietsers en verplaatst Dinniq het verkeerslicht voor voetgangers van achter naar
vóór het fietspad. In de nieuwe situatie krijgen fietsers rood licht als voetgangers
groen licht krijgen.
Op drie zaterdagen in november van dit jaar tussen 12.00 en 15.00 uur is door een
extern bureau het verkeersgedrag van fietsers en voetgangers gemonitord, vanuit de
huidige verkeerssituatie. Dit doet het bureau opnieuw op drie zaterdagen in januari
en februari 2018 op hetzelfde tijdstip, vanuit de gewijzigde situatie. Aan de hand
van deze gegevens vergelijken we de huidige en de gewijzigde situatie met elkaar
om een besluit te nemen over de definitieve e. Bij de evaluatie zullen we ook de
ondernemers van Hunkemöller en de bloemenstal betrekken.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw LP. Hamer via
iphamer@haarlem.nl of 023-5113359.
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