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Geachte leden van de wijkraad, geachte heer Geerts,
In deze brief informeer ik u over het vervolg van het project ‘Vijfhoek autoluw en herinrichting
Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt’.
In januari heb ik u gevraagd te reageren op de concept startnotitie die naar de raadscommissie
Beheer gestuurd zou worden. Het college heeft te kennen gegeven om in dit project voortvarend aan
de slag te gaan en meteen te starten met de herinrichting van de Keizerstraat/ Barrevoetestraat/
Botermarkt. De input voor de startnotitie is meegegeven aan het ingenieursbureau als
achtergrondinformatie bij het op te stellen schetsontwerp.
Aan de hand van dit schetsontwerp wordt verder gewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Het
Voorlopig Ontwerp wordt gedeeld met de omgeving. Onze planning is dat het Voorlopig Ontwerp 25
mei door het college wordt vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Op die manier kan de
inspraakperiode nog voor de zomer worden afgerond.
Bij dit ontwerp wordt ook het in te richten autoluwe gebied uitgewerkt. Er worden locatie-specifieke
ontwerpen gemaakt voor de enkele locaties waar parkeervakken in dit gebied een andere functie
kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor laden&lossen, beplanting of fietsparkeren. Op bijgevoegde kaart
kunt u zien op welke straten in het autoluwe gebied vallen.
Als alles volgens planning verloopt, kunnen in de zomerperiode alle inspraakreacties voorzien
worden van beantwoording en waar nodig verwerkt in het ontwerp. In september of oktober kan het
college het Definitief Ontwerp vaststellen. Als de raad akkoord is met het benodigd budget kunnen
we daarna starten we met de aanbesteding. Bij groen licht verwacht ik de aanbesteding eind 2021 of
begin 2022 op te kunnen starten zodat we in het eerste kwartaal van 2022 het werk kunnen gunnen
aan een aannemer.
De herinrichting en de invoering van het autoluwe gebied kan dan in 2022 worden uitgevoerd.
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Quick-win maatregelen
Op het verkeersbesluit wat in december 2020 is genomen zijn een aantal bezwaren ingediend. Deze
bezwaren zijn deels verwerkt in een wijzigingsbesluit. Dit wijzigingsbesluit is 2 maart 2021 online
gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie wordt volgende week in een brief meegedeeld
aan de Vijfhoek.
Vanaf medio mei zullen de verkeersmaatregelen conform het verkeersbesluit en wijzigingsbesluit
worden uitgevoerd.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 14 023 of
projecten@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/verkeersmaatregelen-vijfhoek.
Met vriendelijke groet,

Martijs Hoefakker,
Procesmanager
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