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1.

INLEIDING

In het kader van het project Onderzoek en Advies wijkverkeersvisie Vijfhoek Haarlem zijn de volgende
participatiebijeenkomsten georganiseerd:
• twee belanghebbendenbijeenkomsten (3-9-2019 en 12-11-2019) waarbij vertegenwoordigers van
belanghebbenden zijn uitgenodigd
• een wijkbrede bijeenkomst (12-1-2020) waarbij alle bewoners en ondernemers zijn uitgenodigd
Voor de tweede belanghebbendenbijeenkomst zijn aanvullend afzonderlijke ondernemers uitgenodigd omdat
bij de eerste belanghebbendenbijeenkomst te weinig ondernemers aanwezig waren. Bij de wijkbrede
bijeenkomst waren de ondernemers wel naar verhouding vertegenwoordigd.
Tijdens die bijeenkomsten zijn voorlopige scenario’s, maatregelen en effecten gepresenteerd en
bediscussieerd. Voor de verslagen van deze bijeenkomsten wordt verwezen naar bijlage 1.
Alle bijeenkomsten zijn gebruikt om de scenario’s en maatregelen aan te scherpen en te verkennen of er
voldoende draagvlak voor de scenario’s was. Met de klankbordgroep (vertegenwoordigers van gemeente,
Wijkraad en Centrummanagement) is afgesproken om een participatieverslag op te stellen waarin het volgende
is opgenomen:
• Aangeven of aanvullende ideeën (van de aanwezigen of nagezonden) wel of niet zijn verwerkt in de
scenario’s, waarom en zo ja op welke manier (hoofdstuk 2)
• Beantwoording van de vragen die door de aanwezigen tijdens de wijkbrede bijeenkomst zijn gesteld of die
zijn nagezonden (hoofdstuk 3)
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2.

AANVULLENDE IDEEEEN

2.1 Aanvullende ideeën uit de wijkbrede bijeenkomst
idee
1. Elk voertuig dat de wijk in rijdt en langer
is dan 6m, is niet haalbaar. Hierdoor is een
lengtebeperking van 7 of 7,5 m niet
voldoende.

2. Onder de winkeliers is er geen draagvlak
om de proef (m.b.t. niet fietsen op
zaterdagen in de Gierstraat) te gaan
uitvoeren. De verwachting is dat door het
verbieden van fietsers de omzet daalt en
hierdoor winkels zullen sluiten.
3. Maar er kan dus wel een vierde scenario
zijn waarin de hele wijk autoluw is?

4. Verkeer vanuit het noorden op de
Wilhelminastraat kan niet linksaf slaan
richting het Wilsonplein vanwege de
middengeleider. Als de Alexanderstraat
éénrichtingsverkeer wordt richting
Wilhelminastraat (zoals in alle scenario’s is
aangegeven) kan er vanaf deze straat geen
autoverkeer meer de wijk inrijden!

reactie
Er is voorafgaand aan dit onderzoek al onderzoek
uitgevoerd naar 9 krappe kruispunten in de
Vijfhoek. Voor deze lokaties is onderzocht of
voertuigen met een lengte van 7,5 m of een
kleinere lengte de bocht kunnen maken zonder
zich klem te rijden. Van de 9 lokaties zijn er 6
lokaties waar het niet mogelijk is om met een
voertuig van 7,5 m de bocht te nemen. Van deze 6
lokaties is het bij 2 lokaties mogelijk om de positie
van paaltjes en/of trottoirband aan te passen
waardoor een voertuig van 7,5 m wel de bocht
kan nemen. Bij de resterende 4 lokaties kan de
situatie worden aangepast zodat voertuigen van
7,0 m wel de bocht kunnen nemen.
Op basis van dit onderzoek wordt voorgesteld om
de lengtebeperking aan te passen naar 7,0 m en
niet naar een nog kleinere lengte.
Het meten van de omzet is één van de onderdelen
van de proef, zodat dit aspect mee kan worden
gewogen bij de evaluatie van de proef. Zie ook
paragraaf 3.2 punt 7 van het hoofdrapport.

In principe is dat mogelijk. Maar in de loop van
het proces zijn we al ambitieuzer geworden door
in de scenario’s voor 2022 het autoluw en autoarm gebied verder uit te breiden. We willen
echter voorkomen dat we iets voorstellen dat op
de korte termijn niet uitvoerbaar is en dat er dan
helemaal niets gebeurt. Dan is het beter om
minder ambitieuze stappen te bedenken die wel
op korte termijn uitvoerbaar zijn. Zie ook
paragraaf 4.1 uit het hoofdrapport.
Het éénrichtingsverkeer in de Alexanderstraat is
uit de scenario’s 2, 2a en 3 verwijderd. In scenario
1 speelt dit niet aangezien het
eenrichtingsverkeer in de Keizerstraat wordt
omgedraaid.
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Van toepassing op alle scenario’s
Angst nieuw sluipverkeer:
• Keizerstraat laten zoals het is, parkeerplaatsen wel weg.
Scenario 2, 2a en 3 zijn hierop aangepast.
• De bocht Gedempte Raamgracht – Korte Doelstraat richting Alexanderstraat is een moeilijk te nemen bocht
waar nu veel verkeer langs moet, kan hier in de circulatie naar worden gekeken?
Lang verkeer dat deze bocht niet kan nemen, kan rechtdoor rijden en dan via Raamvest de Wilhelminastraat
bereiken. Dit staat los van de 6 urgente problemen waarvoor maatregelen zijn bedacht.
• Er ligt een middenberm in Gedempte Raamgracht bij de Alexanderstraat. Daardoor is rechtsafslaan vanaf de
Gedempte Raamgracht naar de Alexanderstraat niet mogelijk.
Zie antwoord hiervoor.
• Beter het vrachtverkeer op de Gedempte Raamgracht rechtdoor laten rijden naar de Raamvest in plaats van
rechtsaf via de Korte Doelstraat - Alexanderstraat. Rechtsafslaan past niet!
De scenario’s dwingen voertuigen niet om vanaf de Gedempte Raamgracht de Alexanderstraat te gebruiken om
de wijk te verlaten. Zie antwoord hiervoor.
Raaks openstellen:
• Waarom kan de Raaks niet open voor verkeer zodat er geen doorgaande route door de wijk hoeft te zijn?
Destijds is het besluit genomen om de Raaks af te sluiten. Waarschijnlijk was dit om te voorkomen dat deze
straat te druk zou worden. Nu opnieuw openstellen zou leiden tot een zware belasting van deze straat en het
kruispunt Raaksbruggen.
• Waarom Raaks niet opengooien voor verkeer? Nu alleen busverkeer terwijl het de kortste route zou zijn.
Zie antwoord hiervoor
• Verkeer vanaf Gedempte Oude Gracht via Raaks afvoeren! 80% van verkeer ziet BoBarKei als doorgaande
weg. Niet nodig!
Zie antwoord hiervoor
Uitbreiden autoluw:
• Auto’s voor bewoners moeten blijven!!
Binnen autoluw gebied is het gebied tot 11.00 uur toegankelijk voor auto’s. Binnen auto-arm gebied is het
gebied de gehele dag toegankelijk voor daar gevestigde bewoners en ondernemers.
• Autoluw rondom de gehele wijk Vijfhoek-Raaks.
Zie antwoord op 3e idee.
Vervallen parkeerplaatsen/-mogelijkheden:
• Bezoekers parkeren niet afnemen, bezoekers parkeren moet blijven.
In autoluw gebied is straatparkeren niet meer mogelijk. In auto-arm gebied kunnen bezoekers van bewoners of
ondernemers gebruik maken van de geldende bezoekersregeling voor vergunninghoudersgebieden in Haarlem.
• Suggestie: alleen voor bewoners parkeren op Gedempte Raamgracht (gebied buiten autoluw)
De Gedempte Raamgracht is voor de korte termijn buiten het gebied voor alleen vergunninghouders gehouden.
We hebben dit gebied beperkt tot het gebied waar de 6 urgente problemen spelen en niet onnodig groot
gemaakt.
• Hele Vijfhoek alleen parkeren voor bewoners en ondernemers = alles tussen Leidsevaart – Raamvest –
Gedempte Oude Gracht – Raaks
Zie antwoord hiervoor
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Eenrichtingsverkeer Alexanderstraat:
• Alexanderstraat éénrichtingsverkeer is onzin! Verhoogt druk op Oude Zijlvest/Sophiastraat.
Dit voorstel is uit de scenario’s 2, 2a, en 3 verwijderd.
• Tweerichtingsverkeer op de Alexanderstraat om toegang te verbeteren.
Zie antwoord hiervoor
• Er is een middenberm aanwezig op de Wilhelminastraat ter hoogte van het Wilsonplein, het is hierdoor
onmogelijk om vanaf het noorden de wijk in te komen.
Zie antwoord hiervoor
• Alexanderstraat en Wilsonplein omdraaien.
Zie antwoord hiervoor
Krappe verkeerssituatie:
• Sluit het ‘pleintje’ ter hoogte van Lange Raamstraat 1 af. Verkeer hoeft daar niet overheen. Maak het
veiliger voor de spelende kinderen die daar veel zijn.
In de huidige situatie en scenario 1 en 2 hoeft er geen verkeer overeen en zou afsluiting mogelijk zijn. In
scenario 2a en 3 moet er wel verkeer overeen, maar is de hoeveelheid zeer beperkt vanwege het
autoluwe/auto-arme gebied waar dit binnen valt (woonerf/voetgangersgebied). In alle gevallen is dit een
veilige situatie.
• Lange Annastraat -> Tuchthuisstraat, minstens 10x per dag loopt een vrachtwagen zich hier vast.
Dit komt overeen met het verkeersonderzoek wat is uitgevoerd. Daaruit blijken er op een gemiddelde werkdag
13 vrachtwagens langer dan 7,5 m te rijden. Daarom wordt voorgesteld een vrachtwagenverbod in te voeren en
de lengtebeperking uit te breiden en aan te scherpen naar 7,0 m.
• Checken per kruispunt of de kruispuntbewegingen wel passen. Eventueel de dichtstbijzijnde parkeerplaats
bij een kruispunt laten vervallen om voldoende ruimte te bieden voor de kruispuntbewegingen.
Er wordt in eerste instantie voorgesteld om een vrachtwagenverbod in te voeren en de lengtebeperking uit te
breiden en aan te scherpen naar 7,0 m. Meer ruimte voor kruipuntbewegingen is daardoor waarschijnlijk niet
nodig.
• Geen grote auto’s in de wijk laten rijden en parkeren
Er wordt voorgesteld een vrachtwagenverbod in te voeren en de lengtebeperking uit te breiden en aan te
scherpen naar 7,0 m.
Fietsroute BoBarKei:
• Waarom moeten de fietsers zo gepamperd worden. Laat ze een stukje omrijden over de Raaks, héél veel
andere problemen opgelost!
In het huidige gemeentelijke beleid wordt prioriteit gegeven aan de fiets boven de auto.
Proef Gierstraat:
• ‘54 winkeliers van de Gierstraat hebben per app laten weten tegen de zaterdag proef te zijn! Dit uit angst
voor de omzet. De zaterdag is veelal 3 tot 4 x de dagomzet van een maandag tot en met vrijdag. 60% van de
klanten komt op de fiets.’
Het meten van de omzet is één van de onderdelen van de proef, zodat dit aspect mee kan worden gewogen bij
de evaluatie van de proef. Zie ook paragraaf 3.2 punt 7 van het hoofdrapport. Klanten per fiets zijn nog steeds
welkom in de Gierstraat, maar dan met de fiets aan de hand.
• Gierstraat afsluiten voor fietsers of fietsers laten wandelen met de fiets. Voetgangers met uitzondering van
fysiek gehandicapten.
De voorgestelde proef met de zaterdagafsluiting voor fietsers gaat hiervan uit.
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•

(Algemeen) Gierstraat: Laat in de profilering duidelijk het fietspad terugkomen. Indien hier geen geld voor
is trek dan lijnen met een fietsafbeelding op de weg.
De hoeveelheid fietsers en voetgangers in de Gierstraat is te groot om beide voldoende ruimte te bieden.
Vandaar dat wordt voorgesteld het gebruik van alternatieve routes te stimuleren.
• Wegverharding in de Gierstraat aanpassen zodat rijbaan gedeelte visueel smaller wordt voor fietsers. En
daardoor voetganger deel breder, voor alle scenario’s.
Zie antwoord hiervoor
• Veel pictogrammen op de straat voetgangers fietsers in de Gierstraat.
Zie antwoord hiervoor
• Suggestie: uitbreiden proef Gierstraat naar BoBarKei op zaterdag.
Een proef voor een zaterdagafsluiting (autoluw) op de Botermarkt en in de Barrevoetestraat Is complexer dan
een fietsproef in de Gierstraat (toepassen ontheffinghouders regeling). Bovendien is het weren van doorgaand
verkeer conform gemeentelijk beleid. Dit in tegenstelling tot het afsluiten van de Gierstraat voor fietsers.
Verbeteren oversteek Verwulft:
• (Algemeen) Oversteek Verwulft. Breng hier een zebra met verkeerslichten aan.
Voorgesteld wordt om een verkeerslicht te plaatsen. De combinatie van verkeerslichten met een zebra wordt in
de richtlijnen afgeraden. Alleen een zebra is niet in lijn met de prioriteit voor het hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV).
• Kan verkeerslicht bij de oude V&D niet naar voren gehaald in plaats van een extra verkeerslicht Verwulft?
De nadere uitwerking moet duidelijk maken of het gehele Verwulft als één kruispunt kan worden gezien of dat
twee afzonderlijke verkeerslichten moeten worden geplaatst die qua regeling aan elkaar worden gekoppeld.
• De verkeerslichten bij het Verwulft moeten goed worden afgestemd met de al bestaande verkeerslichten
bij de Grote Houtstraat.
Zie antwoord hiervoor
• Oversteek Botermarkt ook meer verduidelijken net als oversteek Drossestraat.
Deze oversteek heeft al de vormgeving zoals bij de Drossestraat wordt voorgesteld.
Overig:
• Alle scenario’s s.v.p. heldere en éénduidige bebording nu is het ‘ratjetoe’.
De principes van bebording zijn weergegeven in de maatregelenkaarten. Een gedetailleerd bebordingsplan
behoort tot de nadere uitwerking.
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2.2 Aanvullende ideeën zoals nagezonden na de wijkbrede bijeenkomst
2
• Bij de 6 urgente probleempunten mis ik de Gasthuisstraat. Tot 11.00 is dit de (sluip) route voor het
vrachtverkeer, maar ook voor al het andere verkeer als de Barrevoetestraat geblokkeerd is. Door het
ontbreken van fatsoenlijke electrische palen is deze straat ook de rest van de dag de verkeersader.
De Gasthuisstraat behoort inderdaad niet tot de 6 urgente probleempunten die door de wijkraad Vijfhoek,
Raaks en Doelen zijn weergegeven in hun Wijkvisie Verkeer. Desalniettemin is de Gasthuisstraat in het
voorkeursscenario onderdeel van het autoluwe gebied en wordt een vrachtwagenverbod voorgesteld.
3
• In veel scenario's wordt de rijrichting van de Drapenierstraat omgedraaid. Zoals de rijrichting op dit
moment is, kun je de Vlamingstraat vanuit de Drapenierstraat inrijden. Als de rijrichting wordt omgedraaid,
is dat bijna onmogelijk omdat er pal op die hoek een direct aan de straat grenzend groot huis staat. Mijn
suggestie is om de rijrichting tussen Gedempte Volders/Raamgracht richting de hoek
Drapenierstraat/Vlamingstraat niet om te draaien.
Deze situatie komt alleen in scenario 1 voor. In de andere scenario’s (waaronder voorkeursscenario 2a niet).
7
• In 2018 heeft de wijkraad n.a.v. een bewonersinitiatief de Wijkvisie Verkeer gelanceerd. Onderdeel daarvan
was een verandering van de rijrichting op het Nieuwe Kerksplein. Tijdens bijeenkomsten is destijds
vastgesteld dat daar in de wijk helemaal geen draagvlak voor is - zie https://wijkraadvijfhoekhaarlem.nl/verkeersonderzoek-in-onze-wijk/ . Tot mijn verbazing en irritatie is datzelfde idee 1-op-1 is
opgenomen in een van de scenario's die vandaag voorgelegd zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Deze situatie komt alleen in scenario 1 voor. In de andere scenario’s (waaronder voorkeursscenario 2a niet).
• Ook in scenario 2 is de rijrichting verre van optimaal. Het nadeel daarvan is dat verkeer na de eerste
vergeefse zoektocht naar een parkeerplek het plein af moet om terug te komen voor het andere deel van
het plein.
Dat is inderdaad een nadeel van dit scenario. Je moet in dat geval bij het uitkomen van de Nieuwe Kerkstraat
naar links kijken of daar wellicht een plek vrij is voordat je beslist om door te rijden. In de scenario’s 2a
(voorkeursscenario) en 3 is dit niet het geval.
• M.a.w: Zorg ervoor dat de rijrichting van het plein een volledige lus om het plein mogelijk maakt, zodat het
zoekverkeer niet twee keer het plein moet oprijden. In scenario 2a en 3 staat het wel goed.
Zie antwoord hiervoor
8
• De Raamvest is een vrij brede straat. Is het mogelijk om daar extra parkeerplaatsen in te richten door de
parkeervakken schuin in te richten op de Raamvest? Zo zouden parkeerplaatsen verplaatst kunnen worden
naar de Raamvest, waardoor allicht de helft van het Nieuwe Kerksplein autoluw zou kunnen worden
gemaakt.
Het verwijderen van parkeerplaatsen is geen doel op zich, want dit draagt niet bij aan vermindering van het
zoekverkeer (urgent probleempunt 3).
9
• Suggestie: Omkeren van de rijrichting in de Keizerstraat. Niet doen! Verkeer dat van de Botermarkt komt,
wordt dan gedwongen vanaf de Barrevoetestraat links af de Gedempte Voldersgracht in te slaan. Dit is
onmogelijk voor A) vrachtwagens die 's morgens op de Botermarkt lossen en B) voor de voertuigen die
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zaterdag op de Botermarkt staan. Visboer Jaap heeft bijvoorbeeld een vrachtwagen van ik schat 7 meter
lang met een aanhanger daarachter (de kar van waar hij z'n vis verkoopt) die een lengte heeft van ook ca 7
meter. Die bocht is voor dit soort voertuigen onmogelijk te nemen, dus die zullen - ter voorkoming van zich
totaal vastrijden - gedwongen worden tegen de rijrichtlijn in naar de Wilhelminastraat te rijden.
De scenario’s 2, 2a en 3 zijn hierop aangepast
11
• Graag wil ik nogmaals naar voren brengen of het zinvol is om bijvoorbeeld in de Gierstraat een snelheids
beperking in te voeren en of wel de electrische bakfiets te weren?
Een wettelijke maximumsnelheid van 15 km/uur is als voorstel opgenomen. Het weren van alleen elektrische
bakfietsen is qua wetgeving niet mogelijk.
31
• Pleidooi voor 5e scenario. Dat wil zeggen scenario 3 met het gehele gebied ten oosten van de
Wilhelminastraat autoluw/autovrij maken.
Deze wens van een deel van de bevolking is duidelijk naar voren gekomen. In paragraaf 4.1 van het
hoofdrapport is aangegeven waarom niet zo’n scenario is opgenomen.
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3.

GESTELDE VRAGEN

3.1 Gestelde vragen tijdens de wijkbrede bijeenkomst
vraag
Kunt u toelichten wat het verschil is tussen
auto-arm en autoluw? Ofwel, wat is
autoluw?

Invalide plekken, gaan die dan ook weg?

Geldt dit éénrichtingsverkeer ook voor de
fietser (m.b.t éénrichtingsverkeer van de 4
straten die worden ingesteld in alle
scenario’s)?
Hoe gaat de proef in de Gierstraat worden
gehandhaafd? En zal dit ook permanent
worden gehandhaafd?
Zit er bij de proef in de Gierstraat een
verschil tussen fietsers en elektrische
fietsers of elektrische bakfietsen?
Is de maximum snelheid niet nu al 30
km/uur op de Gedempte Oude Gracht?

Waar kan ons bezoek heen (het sociale
aspect ontbreekt, de bereikbaarheid van
bezoekers)?

Waar kunnen die fietsers heen wanneer de
Gierstraat wordt afgesloten voor fietsers?
Gaan jullie ook aan de slag met de ‘fiets
chaos’ bij het begin van de Botermarkt?

reactie
Auto-arm houdt in dat op straat parkeren, indien
aanwezig, is toegestaan. Toegang tot het gebied is
de gehele dag mogelijk als bewoner of
ondernemer. Echter werkt auto-arm
ontmoedigend voor bezoekers.
Autoluw houdt in dat op straat parkeren niet
voorkomt. Het gebied is alleen toegankelijk
gedurende venstertijden (van 6-11 uur). Er is
eventueel wel ontheffing mogelijk.
In autoluw gebied in principe wel, maar hier moet
in het vervolgtraject nog naar worden gekeken of
er een alternatief is of dat toch een uitzondering
wordt gemaakt.
Nee, alleen voor de auto. Voor de fietser blijft dit
twee richtingsverkeer.

Handhaving is een onderdeel van de proef. Zie
paragraaf 3.2 punt 7 van het hoofdrapport.
Nee, wettelijk gezien kan er geen onderscheid
worden gemaakt tussen deze typen fietsers.
Dit is nu niet helemaal het geval. De formele
situatie is dat op enkele kruispunten 30 km/uur
geldt en op de wegvakken hier tussen 50 km/uur.
We stellen in de scenario’s voor om ook op de
wegvakken ertussen 30 km/uur in te voeren.
Binnen het vergunninghoudersgebied kunnen
bezoekers buiten het auto-arme gebied de gehele
dag parkeren op basis van de bezoekersregeling.
Binnen het vergunninghoudersgebied kunnen
bezoekers binnen het auto-arme gebied tot 11.00
uur parkeren op basis van de bezoekersregeling.
Buiten het vergunninghoudersgebied verandert
niets.
Er zijn vier alternatieve routes voor fietsers, die
goed gecommuniceerd zullen worden. Zie
kaartbeeld paragraaf 2.2.2.
Dit is niet één van de zes urgente
probleempunten en valt buiten ons onderzoek.
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Zijn er naast de bier-vrachtwagens voor de
Jopenkerk nog meer uitzondering mogelijk
op het vrachtwagenverbod Zuiderstraat –
Gedempte Voldersgracht?
Wijzigt de situatie op de Botermarkt met
betrekking tot plekken voor marktkooplui?
Kunnen we inzien welke parkeerplekken
verdwijnen?
Het structuurplan met een autoluwe
Vijfhoek is het einddoel 2040. Waarom
wordt er nu niet ook al een geheel autoluw
scenario voorgesteld?

Wel wordt voorgesteld extra fietsparkeerplekken
te realiseren ter ondersteuning van de fietsproef
in de Gierstraat.
Het is niet onze bedoeling om meer
uitzonderingen te maken. De gemeente kan
echter wel overgaan tot het geven van
ontheffingen.
Nee.
Op de kaartbeelden staat waar welk aantal
parkeerplekken verdwijnt.
U stelt dat in het eindbeeld 2040 van de
Structuurvisie Openbare Ruimte de hele wijk
autoluw is. Dat staat niet in de SOR. Er staat dat:
• de gehele binnenstad ‘auto te gast’ wordt.
• de gehele binnenstad m.u.v. enkele straten
(het grote groene gebied op de kaarten) een
‘gemengd voetgangersgebied’ wordt.
De SOR zegt dus niets over ‘autoluw’, maar maakt
uitbreiding van autoluwe gebied niet onmogelijk.
Ons is gevraagd om maatregelen te zoeken die
uiterlijk 2022 gerealiseerd kunnen zijn. Een geheel
autoluwe Vijfhoek is naar onze mening binnen
deze termijn van twee jaar niet realiseerbaar. Zie
ook paragraaf 4.1 van het hoofdrapport.

Van toepassing op alle scenario’s
Angst nieuw sluipverkeer:
• Vrachtwagenverkeer Botermarkt via Gedempte Voldersgracht naar Gedempte Raamgracht dan pas via de
Alexanderstraat wijk uit. Hoezo? Vrachtwagen langer in de wijk, meer CO2 uitstoot, overbelasting
Dit voorstel is uit de scenario’s 2, 2a, en 3 verwijderd.
• BoBarKei verplaatst naar de Gedempte Voldersgracht en Gedempte Raamgracht. Vrachtverkeer langer in de
wijk zorgt voor extra uitstoot + verplaatsen probleem.
Het voorstel om de rijrichting in de Keizerstraat om te draaien is uit de scenario’s 2, 2a, en 3 verwijderd.
• Waarom verkeer via Gedempte Raamgracht als het de kortste route de wijk uit via de Keizersstraat is?
Onnodig verkeer op Gedempte Raamgracht.
Zie antwoord hiervoor
• Waarom gaat zwaar verkeer vanaf Jopenkerk via Gedempte Raamgracht? Een langere route door de wijk!
Zie antwoord hiervoor
Uitbreiden autoluw:
• Als ik geen auto heb, kan ik dan toch autoluw gebied in met een auto als dat nodig is?
Voor 11.00 uur is dat mogelijk, daarna in principe niet tenzij ontheffing wordt verleend.
• Ik begrijp de uitzondering voor de Jopenkerk. Mijn piano’s en vleugels kunnen niet op de Botermarkt vanaf
de Raaks geleverd worden. Ik vertrouw op gezond verstand. (Fa. Andriessen)
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Voor 11.00 uur kan worden geladen en gelost in autoluw gebied.
• Kan het hele gebied vanaf de Wilhelminastraat niet autoluw worden gemaakt?
In paragraaf 4.1 van het hoofdrapport is aangegeven waarom niet zo’n scenario is opgenomen.
Vervallen parkeerplaatsen/-mogelijkheden:
• Vervalt de optie straatparkeren bezoek tegen betaling met invoering van autoarm of autoluw?
Ja
• Mogen bezoekers van bewoners nog wel parkeren in het gebied? Anders ontneem je ouderen en
kleinkinderen een mogelijkheid om elkaar te bezoeken.
Niet binnen autoluw of auto-arm gebied
• Ik maak me zorgen omdat er veel ouderen in de wijk zijn, die geen bezoek meer ontvangen doordat
parkeren steeds moelijker wordt. Hoe gaat dat straks?
Deze bezoekers kunnen gebruik maken van parkeerplaatsen buiten het vergunninghoudersgebied of
parkeergarages.
• Wat gebeurt er met invalideplekken in autoluw?
Deze vervallen in principe. Het gaat om twee invalidenparkeerplaatsen op kenteken en 1 algemene
invalidenplaats. Voor de invalidenparkeerplaatsen op kenteken moet in het vervolgtraject nog worden gekeken
of er een alternatief is of dat toch een uitzondering wordt gemaakt.
• Is er nagedacht wat er ter vervanging van de te vervallen parkeerplekken terugkomt? Feit blijft dat er nog
steeds te veel vergunningen uitgegeven worden dan beschikbare plekken.
Het gaat in voorkeursscenario 2a om 33 te vervallen parkeerplaatsen in de Botermarkt-BarrevoetestraatKeizerstraat en 5 parkeerplaatsen elders. Deze parkeerders zullen in de omliggende straten of parkeergarages
moeten gaan staan.
• Wat doet weghalen van parkeerplekken met parkeerdruk? Mag je dan goedkoper parkeren in commerciële
garages?
De parkeerdruk wordt hoger en deze is ’s-nachts al hoog. Bewoners van het autoluwe gebied kunnen tegen
gereduceerd tarief een abonnement voor openbare parkeergarages aanschaffen.
• Zijn er genoeg parkeerplaatsen in de garage(s) om bezoekersparkeren op te vangen?
Er zijn genoeg parkeerplaatsen om de 33 parkeerplaatsen in de Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat op te
vangen
Krappe verkeersstituatie:
• De Nieuwe Raamstraat is nog steeds een smalle straat voor tweerichting fietsverkeer en eenrichting
autoverkeer. Past dat wel?
Dat is inderdaad nog steeds te krap conform richtlijnen. Daarom wordt voorgesteld om dit gebied autoluw te
maken zodat de hoeveelheid autoverkeer minder wordt en dus de kans op conflictsituaties wordt verkleind.
• Betekent vrachtwagenverbod ook dat kleine bestelauto’s er niet meer welkom zijn?
Nee. Er wordt wettelijk van een vrachtwagen gesproken bij een gewicht groter dan 3.500 kilogram.
Inrichting Botermarkt:
• Waarom worden er fietsplekken op de Botermarkt gerealiseerd als er op 10 meter afstand een
gemeentelijke fietsenstalling is?
Omdat er ook behoefte is aan even kort parkeren in plaats van langer stallen.
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Specifiek voor scenario 2a: Uitbreiding met autoluw en auto-arm
• Er is nu 1 invaliden parkeerplek op kenteken in de Vlamingstraat vervalt in deze?
Deze vervalt in principe. Voor de invalidenparkeerplaatsen op kenteken moet in het vervolgtraject nog worden
gekeken of er een alternatief is of dat toch een uitzondering wordt gemaakt.
• Er is nu 1 invaliden parkeerplek in de Barrevoetstraat. Wat gebeurt daarmee?
Voor zover wij weten is er geen invalidenparkeerplaats in de Barrevoetestraat. Zie antwoord hiervoor
Specifiek voor scenario 3: Uitbreiding met meer autoluw en auto-arm
• Invloed op aantal auto’s op de Gedempte Voldersgracht?
Het aantal auto’s op de Gedempte Voldersgracht Zuid neemt iets af vanwege het auto-arme gebied in de
Vijfhoek en vanwege het invoeren van éénrichtingsverkeer op de Gedempte Voldersgracht Noord.
Het aantal auto’s op de Gedempte Voldersgracht Noord neemt toe vanwege de autoluwe Barrevoetestraat,
maar neem af vanwege het éénrichtingsverkeer en het vrachtwagenverbod op de Gedempte Voldersgracht
Noord
• Moet je niet ook een uitrijdpaal op Nieuwe Raamstraat?
Wij zijn uitgegaan van alleen inrijdpalen. Onze verwachting is dat mensen niet tegen de rijrichting in een autoarm gebied in rijden.
• Autoluw maken Nieuwe Kerksplein: Hoe groot is de invloed van de zondagse kerkgangers die hun auto op
het plein moeten parkeren. Is dat nodig van deze tijd? (Iemand anders: JA!)
In geen van de scenario’s wordt het Nieuwe Kerksplein autoluw. Wel wordt het Nieuwe Kerksplein in scenario
2a en 3 auto-arm. Tot 11.00 uur is het gebied gewoon voor auto’s toegankelijk.
• Waar moeten bewoners in autoluw dan parkeren? Verschuiving van de parkeerproblematiek.
Het gaat om 33 parkeerplaatsen in de Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat die vervallen. Deze
parkeerders zullen in de omliggende straten of parkeergarages moeten gaan staan.
• Kunnen bewoners van de Lange Lakenstraat voor de deur parkeren? Dit is een vereiste.
De parkeerplaatsen in de Lange Lakenstraat blijven liggen.
• Parkeerplekken in de Doelstraat (althans een deel) vervalt. Is daar een oplossing voor? Waarom niet auto
arm?
In scenario 3 wordt de Doelstraat tussen Lange Raamstraat en Lange Annastraat inderdaad autoluw en dus
vervallen de 6 straatparkeerplaatsen. Indien dit niet gewenst is zou beter voor auto-arm conform
voorkeursscenario 2a kunnen worden gekozen.
• Waarom niet het hele gebied auto-arm? Laat bewoners altijd toe.
In dat geval zou beter voor auto-arm conform voorkeursscenario 2a kunnen worden gekozen.
• Toegang inpandige garages in autoluw gebied 24/7?
Bewoners en ondernemers die ingeschreven staan in het autoluwe gebied kunnen een toegangspas aanvragen
voor het bereiken van inpandige garages.
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3.2 Gestelde vragen zoals nagezonden na de wijkbrede bijeenkomst
11
• Sinds kort mogen geen snorfietsen meer door de Korte Annastraat. Die trekken zich hier niets van aan. Wat
kunnen wij hieraan doen?
Dit behoort niet tot de 6 urgente probleempunten die de wijkraad heeft aangedragen en behoort dus ook niet
tot het onderzoek en advies.
18
• Wanneer het gebied rond het Nieuwe Kerksplein werkelijk autoluw wordt, waar zouden dan de bewoners
moeten parkeren?
Er wordt geen scenario voorgesteld waarbij het Nieuwe Kerksplein autoluw wordt
• Hoe gaat het dan met bezoekers parkeren, wat volgens mij nu een succes is?
Bezoekers van in het auto-arme gebied gevestigde bewoners en ondernemers kunnen gebruik maken van de
bestaande bezoekersregelingen op maandag tot en met zaterdag van 9.00-23.00 uur. Buiten deze tijden is het
vrij parkeren. De bezoeker kunnen echter alleen het auto-arme gebied inrijden van 6.00 tot 11.00 uur.
23
• Ik kom in geen enkel concept tegen hoe er omgegaan wordt met invaliden of mensen die erg slecht ter
been zijn en hun auto vlak voor hun deur geparkeerd moeten hebben. Er zijn behoorlijk veel autonummergebonden invalidenplekken in het autoluw te maken gebied. Als je straks toevallig in een autoluwe straat
zonder parkeerplaatsen woont, heb je dan gewoon vette pech?
De kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaatsen vervallen in principe. Het gaat om twee
invalidenparkeerplaatsen op kenteken. Voor de invalidenparkeerplaatsen op kenteken moet in het
vervolgtraject nog worden gekeken of er een alternatief is of dat toch een uitzondering wordt gemaakt.
25
• Waarom vrachtverkeer via Gedempte Raamgracht en Korte Doelstraat?
De scenario’s 2, 2a en 3 zijn hierop aangepast. Het voorstel is om de rijrichting in de Keizerstraat en de
Gedempte Voldersgracht Zuid niet om te draaien.
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4.

BIJLAGEN

4.1 Bijlage 1: Verslagen 3 belanghebbendenbijeenkomsten
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Vragen en opmerkingen tijdens het plenaire deel van de belanghebbendenavond 3-9-2019
vraag/opmerking
Bevat het verkeersonderzoek ook
tellingen?

Waarom is de Wijkraad niet direct
in overleg met de gemeente,
waarom is er een nieuwe partij
nodig?
Er wordt gestreefd naar 5.000
motorvoertuigen per etmaal in
2040. Hoeveel zijn het er nu dan?

Er wordt buiten de venstertijden
ook veel geladen en gelost bij de
Albert Heijn.
Zit er op de Raamvest geen
autoverkeer?

Er ligt al een plan om de
Wilhelminastraat te herinrichten.
Wordt dat plan meegenomen?
Waarom is het centrum nu niet al
enkel toegankelijk voor elektrische
vrachtwagens? Dat zou ook het
vastrijden probleem kunnen
oplossen.
Is er niet alleen sprake van
bevoorradend vrachtverkeer
overdag aan de noordkant van het
gebied?
En een stap verder dan autoluw?
Gaan we dan naar autovrij? De
indruk bestaat dat er heel veel
ontheffingshouders zijn die buiten
de venstertijden het autoluwe
gebied in mogen.

reactie
Het onderzoek van de Wijkraad bevat geen tellingen. Het
door Mobycon uitgevoerde onderzoek bevat tellingen bij
de zes urgente probleempunten. De resultaten daarvan
moeten nog worden verwerkt.
Na gesprekken tussen de Wijkraad en de gemeente en
bewonersavonden kon geen overeenstemming worden
bereikt over de eerste stappen. Daarom nu een frisse blik
van een nieuwe partij op de haalbaarheid en eventuele
alternatieven.
Op de Wilhelminastraat en wellicht de Gedempte Oude
Gracht zullen de voertuigintensiteiten hoger liggen. Er is bij
de gemeente nagevraagd of hier tellingen van beschikbaar
zijn, op deze straten zijn geen tellingen uitgevoerd. In de
wijk zullen de intensiteiten al lager zijn.
Dat kan.

Alleen de hoofdstructuren auto binnen de Vijfhoek zijn nu
aangegeven in de kaartbeelden voor de huidige situatie en
de situatie in 2040. Mobycon zal de hoofdstructuren op de
rand van de Vijfhoek ook opnemen in de kaarten.
Bij Mobycon is nog geen concreet wijzigingsplan bekend.

Op de milieuzone en CO-2 emissievrije zone wordt nog
gestudeerd. Er zijn ook grote elektrische vrachtwagens op
de markt, dus alleen met een milieuzone of CO-2
emissievrije zone is het probleem nog niet opgelost.
Ook op de Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat en
de straten achter de Gierstraat wordt bevoorraad
gedurende de dag.
Nu hebben we een bevoorradingsregime in het huidige
autoluw gebied waar je buiten de venstertijden alleen bij
dringende noodzaak in mag. Dus dat zou je ook al kunnen
zien als een autovrij gebied. Hoeveel voertuigen er buiten
de venstertijden toch het autoluwe gebied in mogen is niet
bekend.

vraag/opmerking
Hoeveel parkeerplaatsen
verdwijnen er bij de verschillende
scenario’s?
Doordat er op de Wilhelminastraat
ter hoogte van Raaks 2 (aan
noordkant van kruispunt Prins
Hendrikstraat) twee
rechtdoorstroken zijn wordt daar
hard gereden. Kan één van de twee
rechtdoorstroken in plaats van een
gecombineerde linksaf/rechtdoorstrook alleen een linksafvak
worden, waardoor er nog maar één
rechtdoorstrook is?

reactie
Dat gaan we aangeven in de maatregelenfase.

We gaan kijken of dit een onderdeel van het
haalbaarheidsonderzoek of advies kan zijn.

Reacties op scenarios verkeer Vijfhoek 2022 tijdens belanghebbendenavond 3-9-2019
Scenario 1: Vrachtwagenverbod
Probleempunt 1:
• Veel fietsers op de Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat, er is twijfel of met een knip
van de rijrichtingen voor gemotoriseerd verkeer fietsers beter af gaan zijn. Men denkt dat het
voor fietsers een onveilige route blijft en dat er meer (fysieke) ruimte voor de fietser nodig is.
• Tevens denkt men dat er hierdoor een negatief effect/toename van autoverkeer zal zijn op de
route Gedempte Voldersgracht - Gedempte Raamgracht - Alexanderstraat.
• Meerdere aanwezigen spreken de voorkeur uit om de straat geheel autoarm, autoluw of
autovrij te maken. (Deze reacties kunnen er ook mee te maken hebben dat twee groepen eerst
de andere scenario’s hadden ingezien voor dat men bij scenario 1 aankwam.)
Probleempunt 2:
• Aanpassen tweerichtingsverkeer negatief effect op mogelijkheden tot laden en lossen.
Rijrichting van oost naar west heeft de voorkeur (van Zuiderstraat naar Gedempte
Voldersgracht; vergelijkbaar met scenario 3).
• Men is nieuwsgierig wat er gebeurt met de Zuiderstraat.
Probleempunt 3 + 4:
• In dit scenario denkt men dat het zoekverkeer rondom het Nieuwe Kerkplein niet wordt
opgelost.
• Men is in het algemeen positief over het vrachtwagen verbod, wel benieuwd hoe het
vrachtwagenverbod gehandhaafd gaat worden (voorkeur voor kentekenregistratie).
Probleempunt 5 + 6:
• Men is positief over het verkeerslicht en denkt dat het autobewegingen stremt.

2/5

•

Meerdere aanwezigen geven aan dat ze denken dat gedragsverandering in de Gierstraat niet
gaat werken. Zo denkt men ook dat het verkeerslicht het fietsgebruik door de Gierstraat
bevordert.
Overig:
• Men wil graag inzage hoeveel parkeervakken er verloren gaan per scenario.
• Er zijn ook fietsvoorzieningen op de Leidsevaart nodig.
Scenario 2: Uitbreiding met auto-arm
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Vanuit de Leidebuurt wordt gepleit voor goede fietsroutes door de Vijfhoek vanwege fietsende
schoolkinderen die door de Vijfhoek moeten.
Er wordt aan getwijfeld of bewoners van het de nieuwe auto-arme gebieden zich zullen houden
aan de grenzen van het autoluwe gebied waar ze niet in mogen. Als de toegangspaaltes
namelijk namelijk naar de buitenkant van het auto-arme gebied worden verplaatst wordt het
autoluwe gebied namelijk alleen nog begrensd door bebording.
Autoluw in plaats van het nieuwe auto-arme gebied wordt ook prima gevonden. Dit is wel zo
duidelijk en in de autoluwe straten zijn nauwelijks straatparkeerplaatsen.
Verzocht wordt om de op dit moment tijdelijke situatie qua opstelstroken op de noordelijke tak
van het kruispunt Wilhelminastraat – Prins Hendrikstraat als permanente maatregel toe te
passen. In plaats van 1 rechtdoorstrook + 1 gecombineerde rechtdoor/linksafstrook zoals
voorheen gewoon 1 rechtdoor + 1 linksafstrook. Dit is duidelijker en beter voor de
doorstroming.
Bewoners van de Raaks zijn tegen ideeen die er bij de gemeente zouden zijn om laden/lossen te
laten plaatsvinden op de Raaks in plaats van op de Zuiderstraat.
Als bij een nieuw verkeerslicht op het kruispunt Gierstraat/Verwulft het autoverkeer voldoende
wordt gedoseerd zal de hoeveelheid sluipverkeer op de route Zuiderstraat – Gedempte
Voldersgracht niet toenemen bij een knip van de sluiproute Botermarkt - Barrevoetestraat –
Keizerstraat.
Ondersteunende borden ‘alleen bestemmingsverkeer’ plaatsen op sluipverkeerroutes.
Waarom een harde knip instellen (scenario 2b) als het probleem op dit knelpunt opgelost is met
een zachte knip (scenario 2).
De inschatting is dat het verkeer vanaf het Verwulft niet minder wordt wanneer er een zachte
knip wordt ingesteld. Het verkeer pakt dan net zo gemakkelijk de route Zuiderstraat –
Gedempte Keizersgracht.

Scenario 2a: Uitbreiding met autoluw en auto-arm
•
•
•
•
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Resterende oost-west sluiproute (Zuiderstraat - Gedempte Voldergracht) zal intensief worden
gebruikt
Zuiderstraat - Gedempte Voldergracht ook autoluw maken.
Barrevoetestraat als fietsstraat inrichten.
Per scenario graag duidelijk aangeven waar hoeveel straatparkeerplaatsen vervallen.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Hebben jullie rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het project Raaks 3? (Babet
heeft met Nadya afgesproken dat we de volgende bijeenkomst projectleider van Raaks 3
uitnodigen)
Waarom mag er nog gefietst worden in de Gierstraat?
Als er veranderingen gaan plaatsvinden in de wijk zorg dan dat de inrichting niet achter blijft.
Haarlem werkt aan het vergroten van autoluw gebied om de stad leuker, prettiger en gezonder
te maken. Zorg dan ook dat dit doorgepakt wordt. Maak de stad dan ook gezelliger. Als de stad
hier zelf geen geld voor heeft, ga dan op zoek naar sponsoren. Er zijn ondernemers die willen
helpen met aankleding.
Als er veranderingen plaatsvinden, communiceer hier dan over zodat het duidelijk is wat waar
mag.
Verduidelijken dat dit scenario geen ander vrachtwagenregime bevat en gebaseerd is op het
huidige regime.
Wat is de impact op de andere wijken?
Dit scenario verbetert de problemen rondom het laden en lossen bij Hortusplein niet. Op deze
manier stroopt het nog steeds op.
Er zijn zorgen over het geplande overslagpunt op de Raaks en de impact hiervan op de
omwonenden. Wat betekent dit voor het overig verkeer?
Minpunt: In dit scenario is het Gangolfpleintje die in beheer is van de gemeente, niet meer
bereikbaar vanaf de Botermarkt.
Pluspunt: Barrevoetsestraat heeft nu nog parkeerplaatsen die vrijwel nooit 100% benut
worden. Deze verdwijnen in dit scenario en dat is goed, zo komt er meer openbare ruimte
terug.
Pluspunt: Haalt de druk weg op de Gierstraat wat betreft fietsers door andere straten
aantrekkelijk te maken voor de fietser.

Scenario 3: Uitbreiding met autoluw en meer auto-arm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Doordat het éénrichtingsverkeer op de Keizerstraat is omgedraaid gaat er veel doorgaand
(vracht-)verkeer over de Gedempte Raamgracht, dit is onwenselijk.
Het gaat ver om bewoners uit andere wijken van Haarlem uit een gebied te weren door het
gebied af te sluiten voor autoverkeer, kan dit niet met zachtere maatregelen?
Er moet een extra laad- en losplaats komen op de Gedempte Voldersgracht zodat vrachtwagens
niet meer op elkaar hoeven te wachten.
Wordt éénrichtingsverkeer Zuiderstraat omgedraaid als er vanaf de Raaks wordt bevoorraad?
Pluspunt: meer leefbaarheid voor de wijk, goed dat het alleen toegankelijk is voor bewoners.
Kan laden en lossen niet aan de randen van het gebied?
Met een afgesloten gebied krijg je conflicten bij de paaltjes (opstoppingen), is een
ontmoedigingsbeleid (door alle betaald parkeerplaatsen weg te halen) geen beter idee?
Pluspunt dat het doorgaand verkeer over de Botermarkt – Barrevoetsstraat wordt geweerd.
Zorg: bevoorradingsoverslag op de Raaks voor de winkels rondom het Hortusplein. Er is
onvoldoende ruimte voor laden en lossen op de Raaks. Kan vracht niet naar de randen worden
worden verplaatst? Reactie uit groep: daarmee verplaats je enkel het probleem.

•
•
•
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Al het doorgaand vrachtverkeer zou moeten worden geweerd uit de wijk.
Bezoekersparkeren neemt toe op de Gedempte Raamgracht als bezoekers niet meer mogen
parkeren in het auto-arme gebied.
Scenario 3 is niet ‘inclusief’ doordat een deel van de wijk niet voor andere automobilisten dan
bewoners toegankelijk is (niet voor bezoekers etc.).

Vragen en opmerkingen tijdens het plenaire deel van de belanghebbendenavond 12-11-2019
vraag/opmerking
Is er al een globale kostenschatting per
scenario?
Nieuw verkeerslicht Gierstraat – Verwulft:
Graag rekening mee houden dat de fietsers
mee worden genomen in de
verkeerslichtregeling.
Fietsers door de Gierstraat zijn met name
scholieren. Deze bereik je niet met een
gedragscampagne op zaterdag.
Wat is het probleem in de Gierstraat?
De ondernemer in de Gierstraat haalt ook
omzet door bezoekers op de fiets.
Door minder fietsen door de Gierstraat
wordt het prettiger voor voetgangers en is
er wellicht meer omzet.
Kan er bij proef in de Gierstraat onderscheid
worden gemaakt naar doorgaand of
bezoekend fietsverkeer?
Er is angst dat als een proef wordt gedaan,
dit ook meteen permanent wordt.

Is bekend wat er is gebeurd bij de proef in
de Kruisstraat?
Als de fietser langzaam rijdt is er niets aan
de hand. Zijn er snelheidsmetingen gedaan?
Naast een winkelstraat is het ook een
(doorgaande route) voor fietsers. Dit belang
is ook relevant.
Er wordt in de voorstellen niets gezegd over
elektrisch vervoer.

Veel problemen m.b.t vrachtverkeer zullen
opgelost zijn op het moment dat het Raaks
open gaat.

reactie
Nee, hier is nog niet naar gekeken.
De ervaringen bij het reeds gerealiseerde
verkeerslicht Grote Houtstraat – Verwulft worden
meegenomen bij een eventueel nieuw
verkeerslicht.
In de gedragscampagne moet rekening worden
gehouden hoe deze doelgroep ook wordt bereikt.
Te grote hoeveelheid fietsers ten opzichte van
voetgangers (2x zoveel fietsers als voetgangers).
Vandaar dat ook geen geheel verbod wordt
voorgesteld.
Dat kan tijdens de proef worden gemonitord.

De opzet proef moet nog worden uitgewerkt.

Daarom wordt er gelijktijdig gemonitord, o.a.:
- kiezen fietsers een andere route?
- wordt de straat aantrekkelijker voor
voetgangers?
- meer of minder omzet voor ondernemers?
Nee, maar het is goed om de resultaten van deze
proef hierbij te betrekken.
Er wordt nagegaan of bij het verkeersonderzoek
ook de snelheidsmetingen in beeld zijn gebracht.
De Gierstraat is inderdaad ook een onderdeel van
het fietsnetwerk.
De urgente problemen voor de korte termijn zoals
opgesteld door de wijkraad, hebben betrekking op
de fysieke afmetingen van bevoorradend verkeer.
Elektrisch vervoer biedt hiervoor geen oplossing.
In de scenario’s zijn andere voorstellen gedaan
om het probleem op te lossen.

vraag/opmerking
Is het scenario met de omdraaiing van de
rijrichting in de Keizerstraat niet in conflict
met het vastgestelde beleid?
Wat is het effect van autoluwe Botermarkt
op de bereikbaarheid bewonersgarage
Gangolfpleintje.
De mensen die op de Botermarkt staan (o.a.
bakkerskraam, oliebollenkraam etc.) komen
via de Gedempte Oude Gracht. Zij zouden
ook weer via deze route eruit moeten
kunnen en niet noodgedwongen via de
wijk/Keizerstraat eruit moeten.
Nergens staat het woord ‘veiligheid’. Is hier
niet naar gekeken?

Is eraan gedacht om op de Gedempte Oude
Gracht bepaalde doelgroepen niet meer toe
te laten (autoverkeer, bussen)?
Waarom wordt op het oversteekpunt
Gedempte Oude Gracht – Jacobijnestraat
niet ook een verkeerslicht voorgesteld
vanwege de veiligheid?
Zal er meer gehandhaafd worden?

Kunnen in de omgeving van de Gierstraat de
fietsparkeervakken met lijnen worden
weergeven (zoals bij de Albert Heijn).
Is er over nagedacht hoe er tijdens de
zaterdagproef wordt gehandhaafd?
De Popelingstraat, Oude Raamstraat en
Korte Annastraat zijn recentelijk
voetgangersgebied geworden. Kan dit
aangepast te worden in de kaarten?

reactie
Nee, in het vastgestelde beleid staat niets over de
rijrichting van het verkeer.
Daar moet nog naar worden gekeken.

Mee eens. Hier gaan we naar kijken.

Jawel, als we spreken over ‘conflictsituaties’ dan
bedoelen we onveilige situaties. Dit zijn weliswaar
geen echte (geregistreerde) ongevallen, maar wel
situaties die door weggebruikers als onveilig
worden ervaren.
Nee, want volgens het beleid is dit een
hoofdontsluiting voor autoverkeer en een HOVroute voor de bus.
Dat is een goede vraag. Zowel bij de Gierstraat als
bij de Jacobijnestraat is sprake van een oversteek
in een (op te waarderen) voetgangersroute.
Nee, niet meer dan nu het geval is. Handhaving is
heel erg duur en dit plan mag maar beperkte extra
kosten met zich mee brengen. Permanente
fysieke maatregelen zijn meestal effectiever.
(Gemeente heeft als actieplan om
op meer plaatsen witte vakken aan te brengen)
Nee, de zaterdagproef moet nog worden
uitgewerkt.
Daar gaan we naar kijken.

Aan het einde van de avond is aan de aanwezigen gevraagd naar welk voorlopig scenario hun
voorkeur uit zou gaan als ze op dit moment zouden moeten kiezen. Het resultaat is als volgt:
• Scenario 1 en 2: 0 personen
• Scenario 2a: 4,5 personen
• Scenario 3: 11,5 personen
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Reacties op scenarios verkeer Vijfhoek 2022 tijdens belanghebbendenavond 12-11-2019
Algemeen (alle scenario’s)
• Effect parkeren op randgebied van de Vijfhoek is niet onderzocht.
• Extra verkeersdruk op Alexanderstraat
• Waarom kan de Raaks niet beschikbaar worden gemaakt voor autoverkeer, de straat is breed
genoeg en daardoor is er minder sluipverkeer door de wijk.
• Kan de Prins Hendrikbrug worden afgesloten voor autoverkeer, de brug zorgt ervoor dat er veel
autoverkeer op de Leidsevaart rijdt dat naar het centrum wil.
• In de Gierstraat fietsers zaterdag laten afstappen
• Bij verbreding trottoir Barrevoetestraat moet ook rekening worden gehouden met uitstallingen
van de winkels. Er worden veel reclameborden, bankjes enz. op het trottoir gezet.
• Gierstraat: begin met een gedragscampagne, die was vroeger ook relatief succesvol.
• Gierstraat: Zorg dat je een eindtermijn hebt aan de proef in de Gierstraat en dat de effecten
goed onderzocht worden.
Scenario 1: Verminderen (vracht)autoverkeer
• Om het vrachtverkeer in de wijk te stremmen stelt men voor dat de bevoorrading via de Raaks
gebeurt (aan + afvoer).
• Aansluitend geeft men aan dat er één korte weg voor het vrachtvervoer dient te zijn (zelfde weg
heen en terug i.p.v. zwervend vrachtverkeer door de wijk).
• Men geeft aan dat er een mogelijke sluiproute kan ontstaan via de Keizerstraat naar de
Gedempte Oude Gracht.
• In de kaart (groene zone) staat dat het gebied tussen de Wilhelminastraat en de Leidse vaart een
primair voetgangersgebied wordt, dit is echter nu al niet toegankelijk voor de auto.
• Barrevoetestraat en Keizerstraat moet twee richting verkeer voor fietsers zijn.
• Voorstel is om de Prins Hendrik brug voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten omdat men
verwacht dat er veel sluipverkeer gecreëerd wordt naar de Gedempte Raamgracht.
• Men suggereert dat er zeker budget nodig is voor de herinrichting, o.a. voor vervanging
parkeerplekken en fietspaden.
• Doelstraat is de enigste straat om de wijk in te gaan, hierdoor hoge belasting door evt.
zoekverkeer.
Scenario 2: Uitbreiding met auto-arm
• Kan het eenrichtingverkeer van de Doelstraat worden omgedraaid, er is nu kans dat er veel
verkeer tegen de richting in zal rijden omdat ze niet om willen rijden.
• De Barrevoetestraat en de Keizerstraat moeten voor tweerichtingsverkeer van fietsers
beschikbaar zijn (dit duidelijker in tekening aangeven)
• Is er budget beschikbaar om de parkeerplaatsen weg te halen op de route BotermarktBarrevoetestraat-Keizerstraat?
• Ook op de Botermarkt moet tweerichtingverkeer voor fietsers mogelijk zijn. Moet fietser straks
uitwijken naar lege parkeerplekken als er een vrachtauto aankomt?
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Scenario 2a: Uitbreiding met autoluw en auto-arm
• Liever het gebied dat nu als auto-arm is aangegeven ook autluw maken. Hierdoor is sprake van
1 in plaats van 2 regimes. Dat is helderder voor de weggebruiker.
• Liever een camerasysteem (kentekenherkenning en verbaliseren) dan een systeem met
beweegbare paaltjes.
• Hoe kan een invalide bezoeker met de auto nog in de buurt van winkels parkeren? Zorg ervoor
dat het op verschillende plekken in de stad voor invaliden mogelijk blijft om op straat te
parkeren. Voor iemand in een rolstoel kan het heel vermoeiend zijn om vanaf een
parkeergarage een afstand te moeten afleggen.
• Hoe is de Nieuwe Kerk op zondagochtend nog autobereikbaar voor mensen die slecht ter been
zijn?
• Is de Kleine Houtstraat qua inrichting een goed voorbeeld voor de Gierstraat?
• In de huidige situatie zijn er drie toegangsstraten vanaf de Gedempte Raamgracht naar de wijk
ten oosten van de Gedempte Oude Raamgracht. In scenario 2a (en scenario 1) is de Doelstraat
nog de enige toegangsstraat. Kan dat wel?
Scenario 3: Uitbreiding met autoluw en meer auto-arm
• Kunnen we de Raaks niet gewoon open stellen voor:
o vrachtverkeer (in plaats van Botermarkt – Barrevoetestraat – Keizerstraat) ter ontlasting
van de gehele Vijfhoek
o laden- en lossen (in plaats van Zuiderstraat – Gedempte Voldersgracht) zodat leveranciers
daar de hele dag kunnen laden en lossen?
• Autoluw gebied zou je moeten uitbreiden tot aan de Wilhelminastraat. En dan gelijk al het
straatparkeren eruit halen in de autoluwe zone.
• Waar moeten de bewoners parkeren als we naar autlouw gaan in dit gebied?
• In dit scenario is de Doelstreet de enige entree naar de wijk. Daar gaat het drukker worden. Er
zou nog een entree moeten zijn.
• Maak het Nieuwe Kerksplein volledig autovrij (behalve op zondag voor kerkgangers).
• Ook bewoners zouden buiten het centrum moeten parkeren. Dan kan je het hele gebied gelijk
autoluw maken ipv auto-arm. Dat is duidelijker. Eén regime.
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Vragen en opmerkingen tijdens het plenaire deel van de wijkbrede bijeenkomst 12-1-2020

vraag/opmerking
Voorzitter:
Wat is de aanleiding geweest voor het
onderzoek naar verkeer in de wijk?

Voorzitter:
Hoe heeft Mobycon dit aangepakt?

Voorzitter:
Waarom is het belangrijk voor de
ondernemers dat er gekeken wordt naar de
verkeerssituatie?

Voorzitter:
Waar bevinden we ons nu in het
gemeentelijke proces?

reactie tijdens de bijeenkomst
Dick Smit (voorzitter Wijkraad):
Voornaamste aanleiding is de geluiden en
feedback die we van bewoners en buurtgenoten
vernamen. Tevens vinden we de gemeente niet
sterk in het uitvoeren van maatregelen, wij leggen
de nadruk op: van visie naar maatregelen.
Alex (projectleider Mobycon):
We zijn gestart met het onderzoeken van de door
de wijkraad aangegeven 6 urgente
probleempunten in de wijk (o.a. door tellingen).
De visie van de wijkraad is één van de
mogelijkheden om de 6 probleempunten aan te
pakken. Door het uitwerken van verschillende
scenario’s onderzoeken wij op welke wijze de
probleempunten het beste kunnen worden
aangepakt.
Niels Weijers (ondernemer):
Voor de ondernemers is het belangrijk dat het
gebied bereikbaar blijft, o.a. m.b.t de
bevoorrading en/of bereikbaarheid voor klanten.
Hierdoor zijn we graag betrokken bij alle
ontwikkelingen.
Ingrid Hamer (gemeente):
Begin van de zomer 2019 opdracht
verkeersonderzoek uitgezet bij Mobycon.
Gemeente luistert mee naar de reactie m.b.t de
voorstellen van het verkeersonderzoek. Na
vandaag gaat Mobycon het verkeersonderzoek
afronden en het definitieve rapport op leveren.
Dit rapport, dat één voorkeursvariant bevat, gaat
naar het college toe. Het is belangrijk dat we
rekening houden met een realistische planning en
financiering van de maatregelen. College neemt
een besluit over het advies en vervolgens de
gemeenteraad. Deze stukken (voorkeursvariant en
bijbehorende maatregelen) komen ook ter inzage
te liggen. Vervolgens zal de uitvoeringsfase
gestart worden, met een aantal maatregelen die
op een korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

vraag/opmerking
Kunt u toelichten wat het verschil is tussen
auto-arm en autoluw? Ofwel, wat is
autoluw?

Elk voertuig dat de wijk in rijdt en langer is
dan 6m, is niet haalbaar. Hierdoor is een
lengtebeperking van 7 of 7,5 m niet
voldoende.
Invalide plekken, gaan die dan ook weg?

Geldt dit éénrichtingsverkeer ook voor de
fietser (m.b.t éénrichtingsverkeer van de 4
straten die worden ingesteld in alle
scenario’s)?
Onder de winkeliers is er geen draagvlak om
de proef (m.b.t. niet fietsen op zaterdagen
in de Gierstraat) te gaan uitvoeren. De
verwachting is dat door het verbieden van
fietsers de omzet daalt en hierdoor winkels
zullen sluiten.
Hoe gaat de proef in de Gierstraat worden
gehandhaafd? En zal dit ook permanent
worden gehandhaafd?
Zit er bij de proef in de Gierstraat een
verschil tussen fietsers en elektrische
fietsers of elektrische bakfietsen?
Is de maximum snelheid niet nu al 30
km/uur op de Gedempte Oude Gracht?

Waar kan ons bezoek heen (het sociale
aspect ontbreekt, de bereikbaarheid van
bezoekers)?
Waar kunnen die fietsers heen wanneer de
Gierstraat wordt afgesloten voor fietsers?
Gaan jullie ook aan de slag met de ‘fiets
chaos’ bij het begin van de Botermarkt?
Zijn er naast de bier-vrachtwagens voor de
Jopenkerk nog meer uitzondering mogelijk
op het vrachtwagenverbod Zuiderstraat –
Gedempte Voldersgracht?

reactie tijdens de bijeenkomst
Auto-arm houdt in dat op straat parkeren, indien
aanwezig, is toegestaan. Toegang tot het gebied is
de gehele dag mogelijk als bewoner of
ondernemer. Echter werkt auto-arm
ontmoedigend voor bezoekers.
Autoluw houdt in dat op straat parkeren niet
voorkomt. Het gebied is alleen toegankelijk
gedurende venstertijden (van 6-11 uur). Er is
eventueel wel ontheffing mogelijk.
Graag dit bij de scenario’s weergeven, dan nemen
wij dit punt mee.

In principe wel, maar hier moeten we nog naar
kijken. Voor vergunninghouders blijft dit
hetzelfde.
Nee, alleen voor de auto. Voor de fietser blijft dit
twee richtingsverkeer.

Graag dit bij de scenario’s weergeven, dan nemen
wij dit punt mee.

Handhaving is een onderdeel van de proef.

Graag dit bij de scenario’s weergeven, dan nemen
wij dit punt mee.
Dit is nu niet helemaal het geval. De formele
situatie is dat op enkele kruispunten 30 km/uur
geldt en op de wegvakken hier tussen 50 km/uur.
We stellen in de scenario’s voor om ook op de
wegvakken ertussen 30 km/uur in te voeren.
Hier moeten we nog naar kijken.

Er zijn vier alternatieve routes voor fietsers, die
goed gecommuniceerd zullen worden.
Dit is niet één van de zes urgente
probleempunten en valt buiten ons onderzoek.
Het is niet onze bedoeling om meer
uitzonderingen te maken.

Wijzigt de situatie op de Botermarkt met
betrekking tot plekken voor marktkooplui?
Kunnen we inzien welke parkeerplekken
verdwijnen?

Nee.

vraag/opmerking
Het structuurplan met een autoluwe
Vijfhoek is het einddoel 2040. Waarom
wordt er nu niet ook al een geheel autoluw
scenario voorgesteld?

reactie tijdens de bijeenkomst
U stelt dat in het eindbeeld 2040 van de
Structuurvisie Openbare Ruimte de hele wijk
autoluw is. Dat staat niet in de SOR. Er staat dat:
• de gehele binnenstad ‘auto te gast’ wordt.
• de gehele binnenstad m.u.v. enkele straten
(het grote groene gebied op de kaarten) een
‘gemengd voetgangersgebied’ wordt.
De SOR zegt dus niets over ‘autoluw’, maar maakt
uitbreiding van autoluwe gebied niet onmogelijk.
Ons is gevraagd om maatregelen te zoeken die
uiterlijk 2022 gerealiseerd kunnen zijn. Een geheel
autoluwe Vijfhoek is naar onze mening binnen
deze termijn van twee jaar niet realiseerbaar.
In de loop van het proces zijn we al ambitieuzer
geworden door autoluw en auto-arm verder uit te
breiden. We willen echter voorkomen dat we iets
voorstellen dat op de korte termijn niet
uitvoerbaar is en dat er dan helemaal niets
gebeurt. Dan is het beter om minder ambitieuze
stappen te bedenken die wel op korte termijn
uitvoerbaar zijn.
Zoals eerder bij de opmerkingen van scenario’s is
gezegd, moeten we voor de circulatievoorstellen
nog kijken of de afslaande bewegingen nog
kunnen worden genomen of dat we de circulatie
nog aanpassen. Dit nemen we nog mee in het
eindproduct.

Maar er kan dus wel een vierde scenario
zijn waarin de hele wijk autoluw is?

Verkeer vanuit het noorden op de
Wilhelminastraat kan niet linksaf slaan
richting het Wilsonplein vanwege de
middengeleider. Als de Alexanderstraat
éénrichtingsverkeer wordt richting
Wilhelminastraat (zoals in alle scenario’s is
aangegeven) kan er vanaf deze straat geen
autoverkeer meer de wijk inrijden!
Wanneer krijgen we een terugkoppeling van
vandaag?

Op de panelen staat waar welk aantal
parkeerplekken verdwijnt.

Binnen 3 weken

Aan het einde van de bijeenkomst is aan de aanwezigen gevraagd naar welk voorlopig scenario hun voorkeur
uit zou gaan als ze op dit moment zouden moeten kiezen. Het resultaat is als volgt:
• Scenario 1: 2 personen
• Scenario 2: 1 persoon
• Scenario 2a: ongeveer 10 personen
• Scenario 3: ongeveer 30 personen
Op verzoek van de aanwezige die voor de gehele Vijfhoek pleitte is ook dit voorstel in stemming gebracht:
• Gehele Vijfhoek autoluw: ongeveer 15 personen
Hierbij is het van belang om aan te geven dat enkele mensen die eerder voor één van de scenario’s 1, 2, 2a of 3
hebben gestemd ook voor het scenario ‘gehele Vijfhoek autoluw’ hebben gestemd.

Reacties op scenario’s verkeer Vijfhoek 2022 tijdens wijkbrede bijeenkomst 12-1-2020
De reacties zijn onderverdeeld in:
• Algemene opmerkingen
• Specifieke opmerkingen voor elk scenario

Algemene opmerkingen
De algemene opmerkingen zijn gegroepeerd weergegeven in twee groepen:
1. Valt buiten de reikwijdte van het onderzoek
2. Van toepassing op alle scenario’s
1. Valt buiten de reikwijdte van het onderzoek
Autobereikbaarheid:
•
Nagedacht hoe om te gaan met de drukte op de Raaks/Wilhelminastraat? Op vrijdag en weekend komt je
de wijk niet uit.
•
Autoverkeer door ‘Achterlangs’ zo goed als ondoenlijk.
•
Afslaand verkeer Zuiderstraat / Gedempte Oude Gracht onhandig.
•
Mijn garage Lange Bogaardstraat 19a kan ik niet in en uit gaan.
•
Aandachtspunt: toegang Jacobstraat voor laden/lossen (veel invalidenvoertuigen)
•
Hoe moet de Dekamarkt bevoorraad worden?
Snelheid autoverkeer:
•
Er wordt zelfs in smalle straten hard gereden en geen voorrang verleend.
•
Drempels aanbrengen op routes waar te hard gereden wordt? (o.a. Botermarkt / Nieuwe Kerksplein
richting coffeeshop)
•
Impact op de snelheid op de Gedempte Voldersgracht als er geen verkeer van rechts komt.
•
Snelheidsremmers in de wijk om veiligheid te verbeteren.
•
Graag snelheid remmende maatregelen (auto’s, brommer en elektrische fietsen) op Gedempte
Raamgracht en is nu doorgaande route (zeker bij afsluiting autoluw wijk er achter).
Parkeerplaatsen:
•
Onderzoek gedaan naar de kruizen welke er nu zijn? Moeten dit geen parkeerplekken worden?
•
Optimalisatie parkeerplaatsen, nu ‘oneigenlijk’ kruis op de weg of plantenbak.
•
Hoek Gasthuisstraat /Botermarkt. Paaltje naar voren plaatsen aan de rand van het wegdek of ander
obstakel plaatsen in verband met sluipparkeren voor koffieshop.
•
Check straatparkeren 2019 – op sommige plekken kan je nog wel parkeren.
Parkeertarieven:
•
Parkeertarieven op straat en in de parkeergarage zouden gelijk moeten worden getrokken voor
bewoners.
Fietsverkeer:
•
Er rijdt veel fietsverkeer tegen de richting in op de smalle éénrichtingsfietspaden op de Gedempte Oude
Gracht.
•
Wáárom wordt de Raaks niet veel meer tot een doorgaande fietsroute gemaakt? Die is zo breed en er
komen nu weinig fietsers. Is louter een kwestie van weten en wennen.

Fietsparkeren:
•
Fietsparkeren in de Gierstraat geeft ook veel hinder (naast het rijdende fietsverkeer).
•
Alle scenario’s: afsluiten Gierstraat, waar ‘opvang’ fietsen?
•
(Brom)fietsparkeerdruk op het Sophiaplein.
Mileu:
•
Graag meer aandacht voor milieuvriendelijke voertuigen.
•
Vanaf 2040 alleen nog e- of waterstof auto’s in de binnenstad, goed naar voren brengen.
•
Hoe zit het met de elektrische wagentjes voor de bevoorrading? Dit was ooit een plan. Dit bedrijf zit/zat
aan andere kant van het Spaarne.
Handhaving:
•
Handhaving moet meer zichtbaar zijn
•
Alles valt en staat met handhaving.
•
handhaving??, belangrijk.
•
Heel graag betere handhaving op voetgangersgebied Drossestraat /Hortusplein t.a.v. de fietsers dat zij
daar niet mogen doorsteken. Grote(re) borden, voor mijn part hekken.
•
Heel graag betere handhaving obstakels op stoepen. Met name geen tafels/banken meer op trottoir
Zuiderstraat voor Frenchie.
•
Hoe om te gaan met handhaving van de maatregelen is niet aangegeven.
Onderhoud:
•
Stoepen Barrevoetsstraat te smal en verzakt.
Hulpdiensten:
•
Invloed van de schouw met hulpdiensten?
•
Wat als het gesprek met de hulpdiensten gaat leiden tot wijziging van de plannen?

2. Van toepassing op alle scenario’s
Angst nieuw sluipverkeer:
•
Vrachtwagenverkeer Botermarkt via Gedempte Voldersgracht naar Gedempte Raamgracht dan pas via de
Alexanderstraat wijk uit. Hoezo? Vrachtwagen langer in de wijk, meer CO2 uitstoot, overbelasting
•
BoBarKei verplaatst naar de Gedempte Voldersgracht en Gedempte Raamgracht. Vrachtverkeer langer in
de wijk zorgt voor extra uitstoot + verplaatsen probleem.
•
Keizerstraat laten zoals het is, parkeerplaatsen wel weg.
•
Waarom verkeer via Gedempte Raamgracht als het de kortste route de wijk uit via de Keizersstraat is?
Onnodig verkeer op Gedempte Raamgracht.
•
De bocht Gedempte Raamgracht – Korte Doelstraat richting Alexanderstraat is een moeilijk te nemen
bocht waar nu veel verkeer langs moet, kan hier in de circulatie naar worden gekeken?
•
Er ligt een middenberm in Gedempte Raamgracht bij de Alexanderstraat. Daardoor is rechtsafslaan vanaf
de Gedempte Raamgracht naar de Alexanderstraat niet mogelijk.
•
Beter het vrachtverkeer op de Gedempte Raamgracht rechtdoor laten rijden naar de Raamvest in plaats
van rechtsaf via de Korte Doelstraat - Alexanderstraat. Rechtsafslaan past niet!
•
Waarom gaat zwaar verkeer vanaf Jopenkerk via Gedempte Raamgracht? Een langere route door de wijk!
Raaks openstellen:
•
Waarom kan de Raaks niet open voor verkeer zodat er geen doorgaande route door de wijk hoeft te zijn?
•
Waarom Raaks niet opengooien voor verkeer? Nu alleen busverkeer terwijl het de kortste route zou zijn.
•
Verkeer vanaf Gedempte Oude Gracht via Raaks afvoeren! 80% van verkeer ziet BoBarKei als doorgaande
weg. Niet nodig!
Uitbreiden autoluw:
•
Auto’s voor bewoners moeten blijven!!
•
Als ik geen auto heb, kan ik dan toch autoluw gebied in met een auto als dat nodig is?
•
Ik begrijp de uitzondering voor de Jopenkerk. Mijn piano’s en vleugels kunnen niet op de Botermarkt
vanaf de Raaks geleverd worden. Ik vertrouw op gezond verstand. (Fa. Andriessen)
•
Kan het hele gebied vanaf de Wilhelminastraat niet autoluw worden gemaakt?
•
Autoluw rondom de gehele wijk Vijfhoek-Raaks.
Vervallen parkeerplaatsen/-mogelijkheden:
•
Vervalt de optie straatparkeren bezoek tegen betaling met invoering van autoarm of autoluw?
•
Mogen bezoekers van bewoners nog wel parkeren in het gebied? Anders ontneem je ouderen en
kleinkinderen een mogelijkheid om elkaar te bezoeken.
•
Ik maak me zorgen omdat er veel ouderen in de wijk zijn, die geen bezoek meer ontvangen doordat
parkeren steeds moelijker wordt. Hoe gaat dat straks?
•
Wat gebeurt er met invalideplekken in autoluw?
•
Bezoekers parkeren niet afnemen, bezoekers parkeren moet blijven.
•
Is er nagedacht wat er ter vervanging van de te vervallen parkeerplekken terugkomt? Feit blijft dat er nog
steeds te veel vergunningen uitgegeven worden dan beschikbare plekken.
•
Wat doet weghalen van parkeerplekken met parkeerdruk? Mag je dan goedkoper parkeren in
commerciële garages?
•
Zijn er genoeg parkeerplaatsen in de garage(s) om bezoekersparkeren op te vangen?
•
Suggestie: alleen voor bewoners parkeren op Gedempte Raamgracht (gebied buiten autoluw)
•
Hele Vijfhoek alleen parkeren voor bewoners en ondernemers = alles tussen Leidsevaart – Raamvest –
Gedempte Oude Gracht - Raaks

Eenrichtingsverkeer Alexanderstraat:
•
Alexanderstraat éénrichtingsverkeer is onzin! Verhoogt druk op Oude Zijlvest/Sophiastraat.
•
Tweerichtingsverkeer op de Alexanderstraat om toegang te verbeteren.
•
Er is een middenberm aanwezig op de Wilhelminastraat ter hoogte van het Wilsonplein, het is hierdoor
onmogelijk om vanaf het noorden de wijk in te komen.
•
Alexanderstraat en Wilsonplein omdraaien.
Krappe verkeersstituatie:
•
Sluit het ‘pleintje’ ter hoogte van Lange Raamstraat 1 af. Verkeer hoeft daar niet overheen. Maak het
veiliger voor de spelende kinderen die daar veel zijn.
•
Lange Annastraat -> Tuchthuisstraat, minstens 10x per dag loopt een vrachtwagen zich hier vast.
•
Checken per kruispunt of de kruispuntbewegingen wel passen. Eventueel de dichtstbijzijnde parkeerplaats
bij een kruispunt laten vervallen om voldoende ruimte te bieden voor de kruispuntbewegingen.
•
De Nieuwe Raamstraat is nog steeds een smalle straat voor tweerichting fietsverkeer en eenrichting
autoverkeer. Past dat wel?
•
Betekent vrachtwagenverbod ook dat kleine bestelauto’s er niet meer welkom zijn?
•
Geen grote auto’s in de wijk laten rijden en parkeren
Fietsroute BoBarKei:
•
Waarom moeten de fietsers zo gepamperd worden. Laat ze een stukje omrijden over de Raaks, héél veel
andere problemen opgelost!
Proef Gierstraat:
•
‘54 winkeliers van de Gierstraat hebben per app laten weten tegen de zaterdag proef te zijn! Dit uit angst
voor de omzet. De zaterdag is veelal 3 tot 4 x de dagomzet van een maandag tot en met vrijdag. 60% van
de klanten komt op de fiets.’
•
Gierstraat afsluiten voor fietsers of fietsers laten wandelen met de fiets. Voetgangers met uitzondering
van fysiek gehandicapten.
•
(Algemeen) Gierstraat: Laat in de profilering duidelijk het fietspad terugkomen. Indien hier geen geld
voor is trek dan lijnen met een fietsafbeelding op de weg.
•
Wegverharding in de Gierstraat aanpassen zodat rijbaan gedeelte visueel smaller wordt voor fietsers. En
daardoor voetganger deel breder, voor alle scenario’s.
•
Veel pictogrammen op de straat voetgangers fietsers in de Gierstraat.
•
Suggestie: uitbreiden proef Gierstraat naar BoBarKei op zaterdag.
Inrichting Botermarkt:
•
Waarom worden er fietsplekken op de Botermarkt gerealiseerd als er op 10 meter afstand een
gemeentelijke fietsenstalling is?
Verbeteren oversteek Verwulft:
•
(Algemeen) Oversteek Verwulft. Breng hier een zebra met verkeerslichten aan.
•
Kan verkeerslicht bij de oude V&D niet naar voren gehaald in plaats van een extra verkeerslicht Verwulft?
•
De verkeerslichten bij het Verwulft moeten goed worden afgestemd met de al bestaande verkeerslichten
bij de Grote Houtstraat.
•
Oversteek Botermarkt ook meer verduidelijken net als oversteek Drossestraat.
Overig:
•
Alle scenario’s s.v.p. heldere en éénduidige bebording nu is het ‘ratjetoe’.

Specifiek voor scenario 1: Verminderen (vracht)autoverkeer
•
•
•

•
•
•

Voldergracht, verplaatsen probleem, en meer uitstoot langer in de wijk.
Keizerstraat openhouden hoe het is (bewoner nr. 9).
Drapenierstraat niet veranderen. Gewoon laten zoals het is. Keizerstraat vanaf Barrevoetestraat wel naar
Wilhelminastraat zoals het is. Paaltje afsluiten Tuchthuisstraat/hoek café van Gunsteren. (bewoner Lange
Bogaardstraat 9, garage op 19)
Doelstraat wordt de enige toegangsweg de wijk in! Iedereen, bewoners, bezoekers, vrachtverkeer, moet
dan door deze straat.
Zware belasting Alexanderstraat?
Nieuwe rijrichting Nieuwe Kerksplein leidt tot veel meer zoekverkeer.

Specifiek voor scenario 2: Uitbreiding met auto-arm
•
•
•
•
•

Goed scenario, maar er moet voorkomen worden dat Zuiderstraat – Gedempte Voldersgracht route wel
sluipverkeer wordt.
Racebaan Doelstraat door verkeer coffeeshop in een rechte lijn naar de Wilhelminastraat! Veiligheid?
Terecht punt: Doelstraat wordt een racebaan om de stad uit te komen
Bewonersparkeergarage Gangolfpleintje moet bereikbaar blijven!
Verkeer richting de bewonersparkeergarage aan de Botermarkt gaat op dit moment via de
Drapenierstraat – Breestraat (tegen de richting in) –Tuchthuisstraat - Botermarkt (tegen de richting in).
Kan er een paaltje worden neergezet om dit te voorkomen? Of zoals andere scenario’s de richting
omdraaien op Drapenierstraat?

Specifiek voor scenario 2a: Uitbreiding met autoluw en auto-arm
•

•
•
•
•
•
•

Er ontbreekt impactanalyse van de maatregelen op de gehele Vijfhoek. Het invoeren van autoluw/
autoarm in een deel van de wijk verhoogt de verkeersdruk in de rest van de wijk. Met name in de
omgeving van de Sophiastraat.
Voorkeur voor de mogelijkheid om rond te kunnen rijden via het Nieuwe Kerksplein
Er is nu 1 invaliden parkeerplek op kenteken in de Vlamingstraat vervalt in deze?
Er is nu 1 invaliden parkeerplek in de Barrevoetstraat. Wat gebeurt daarmee?
Goed plan/ scenario, haalbaar, realistisch, ik verwacht voldoende draagvlak.
Scenario 2a geweldig!
2a zou geweldig zijn!

Specifiek voor scenario 3: Uitbreiding met meer autoluw en auto-arm
•
•
•
•
•
•

Invloed op aantal auto’s op de Gedempte Voldersgracht?
Moet je niet ook een uitrijdpaal op Nieuwe Raamstraat?
Verkeer autoarm: Helpen vrachtauto’s die rondom het Nieuwe Kerksplein rijden, midden op straat blijven
staan/parkeren. Waarom? Er zijn 2 laad losplaatsen. Handhaving? Scenario 3 lost dit op!
Controleer de hoeken (bijvoorbeeld Nieuwe Kerksplein) en verwijder 1 parkeerplaats om ruimte voor
bocht te maken.
Autoluw maken Nieuwe Kerksplein: Hoe groot is de invloed van de zondagse kerkgangers die hun auto op
het plein moeten parkeren. Is dat nodig van deze tijd? (Iemand anders: JA!)
Suggestie: Palen om de weg rondom Nieuwe Kerksplein af te sluiten. Scheelt zoveel overlast.
Dubbelgeparkeerde auto’s, rokende motoren, harde muziek, afval van de bezoekers van de lounge.
Goedkoper dan herinrichting!

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar moeten bewoners in autoluw dan parkeren? Verschuiving van de parkeerproblematiek.
Verkeersscenario 2 volgen:
o Kunnen bewoners van de Lange Lakenstraat voor de deur parkeren? Dit is een vereiste.
o Parkeerplekken in de Doelstraat (althans een deel) vervalt. Is daar een oplossing voor? Waarom
niet auto arm?
Bij opheffen parkeerplekken, zorg ervoor dat bewoners van de Vijfhoek een vaste plek krijgen in de Raaks
parkeergarages.
Auto’s alleen voor bewoners. De niet bewoners naar de parkeergarages.
Winkelier middenstand, denk juist aan je clientèle. Leuker uitgebreid en rustig winkelen in
wandelkoopstraat.
Prima opzet, wellicht meer auto arm.
Alleen auto arm in plaats van autoluw
Scenario 3 een 10. Mooi, op voorwaarde dat bewoners de hele dag/nacht kunnen laden en lossen.
Scenario 3 doen! Mits
o Bewoner toch met auto bij huis kan komen, zonder tijdslot
o Oplossing vervallen parkeerplekken Doelstraat. Onderzoek naar witte kruizen.
o Sophiaplein …plek à parkeren.
Waarom niet het hele gebied auto-arm? Laat bewoners altijd toe.
Bezoekersvergunning voor auto-arm gebied
Toegang inpandige garages in autoluw gebied 24/7?
Geen autoluw voor bewoners!
Handen af van bezoekersparkeren. Geen autoluw in Vijfhoek.
Autoluw maken vanaf de Wilhelminastraat de wijk in.
Gebied uitbreiden voor de hele vijfhoek.
Testen in real life met betonblokken.
Prachtig plan: uitvoeren
Scenario 3 doen!
Ik ben voor dit scenario!
Doen!!
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