Aan

De bewoner(s) / ondernemer(s) van dit adres

Datum

5 januari 2021

Onderwerp

Verkeersmaatregelen in de Vijfhoek

Ons kenmerk PCM/2020/1206365
E-mail

projecten@haarlem.nl

Geachte heer, mevrouw,
Op 11 november stuurde ik u een brief over het vastgestelde maatregelenpakket voor de Vijfhoek.
Inmiddels zijn we weer een stap verder en is een verkeerbesluit genomen. In deze brief vertel ik u
meer over wat er in dit besluit staat, de bezwarentermijn en de planning.
Verkeersbesluit
In het verkeersbesluit staan verschillende wijzigingen in de verkeerssituatie van de Vijfhoek, in deze
brief geef ik u een samenvatting van de wijzigingen:
Verboden in te rijden voor voertuigen langer dan 7 meter:
· In de Zuiderstraat en Botermarkt aan de kant van de Gedempte Oude Gracht.
· In de Drapenierstraat en Doelstraat aan de kant van de Gedempte Raamgracht.
De rijrichting wordt omgekeerd in de:
· Korte Wolstraat, Nieuwe Raamstraat, noordelijk deel van Gedempte Voldersgracht.
Er komen extra laad- en losplekken in de:
· Gedempte Voldersgracht, 2 plekken
· Nieuwe Kerksplein, 2 plekken
Bij alle laad en losplekken in de Vijfhoek worden venstertijden toegevoegd, maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten deze venstertijden mogen de laad- en losplekken als parkeerplaats
gebruikt worden.
We hebben naar alle bebording in de Vijfhoek gekeken. Waar borden met dubbele betekenis staan
halen we overbodige borden weg
Op de kaart uit de bijlage ziet u een versimpelde weergave van het verkeersbesluit. Het genomen
verkeersbesluit is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en is ook te vinden op onze
website www.haarlem.nl/vijfhoek.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Bent u het niet eens met dit besluit?
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant op
www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit
besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te
Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt,
zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook
worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt
gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een
spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening
vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR
te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten
worden betaald.
Na de zes weken bezwaartermijn inventariseren we de ingediende bezwaren. Mogelijk wordt het
plan naar aanleiding daarvan nog aangepast. Bij geen bezwaren kunnen de wijzigingen meteen
worden uitgevoerd.
Volgen maatregelen na invoering
Als de maatregelen ingevoerd zijn, kijken we of ze ook het beoogde resultaat opleveren. We willen zo
vaststellen of bijvoorbeeld de ingevoerde lengtebeperking afdoende is. Als dat niet zo blijkt te zijn
passen we dit aan met de invoering van het autoluwe gebied.
Wat gebeurt er nog meer?
Volgend jaar starten we met het ontwerp voor herinrichting van de Botermarkt/ Barrevoetestraat/
Keizerstraat. Hier wordt een fietsstraat ontworpen. Ook maken we voorbereidingen voor de
uitbreiding van het autoluwe gebied rondom de Botermarkt en de Breestraat.
Als het Voorlopig Ontwerp klaar is geeft het college het ontwerp vrij voor inspraak. U kunt dan in een
periode van 6 weken verbeterings- of wijzigingsvoorstellen doorgeven (zienswijzen). Na
inventarisatie en behandeling van deze zienswijzen stelt het college het ontwerp (met of zonder
wijzigingen) vast als Definitief Ontwerp. Dit is naar verwachting in de zomer van 2021.
In het najaar maken we het contract voor de uitvoering en in 2022 kan het werk buiten starten.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 14 023 of
antwoord@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/vijfhoek.
Met vriendelijke groet,

Martijs Hoefakker,
Procesmanager gemeente Haarlem
Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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