
De Rustenburgerlaan is boos!

Het ABC, het Actieve Bewoners Comité dat fungeert als wijkraad in het 
Rozenprieel, is tegen het plan van de gemeente om een tunnel onder het 
Spaarne te realiseren voor de zuidtangent, die bovengronds komt op het 
Zuider Buiten Spaarne.

Om het gevaar van een tunnel op het Zuider Buiten Spaarne af te wenden, 
steunt dit comité ineens een ander slecht plan dat schadelijk is voor het 
Rozenprieel. 

Het comité heeft ineens steun betuigd aan een plan van andere 
Haarlemmers die een autotunnel willen ter hoogte van de Buitenrustbruggen. 
In dit plan staat ook dat deze autotunnel te combineren is met een ander 
tracé voor de zuidtangent. Namelijk een aparte bovengrondse busbaan 
voor de Zuidtangent via de Buitenrustbrug en de Rustenburgerlaan 
naar het Houtplein. 

Let wel: dit plan wordt dus namens het Rozenprieel ondersteund, en is als 
zodanig naar de Provincie Noord-Holland gestuurd. 

Het comité dat dit idee heeft ondertekend heeft alleen verzuimd om in de wijk 
te onderzoeken hoe de gevoelens van de buurtbewoners zijn over het 
autotunnelplan en een mogelijk zuidtangent tracé door onze wijk. 

Dus zonder dat dit plan aan u is voorgelegd, is dit toch namens de wijk, dus 
zogenaamd namens u, ondertekend. Maar natuurlijk zijn wij het niet eens 
met dit plan! Want wij willen niet méér bussen, wij willen minder bussen! 

Wij als bewoners van de Rustenburgerlaan zijn hier uiteraard erg boos over. 
Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door het Actieve Bewoners Comité. 
Dit bewoners comité bestaat voornamelijk uit buurtbewoners die aan het 
Zuider Buiten Spaarne wonen, en deze bewoners zijn nu het hun eigen 
belangen betreft, het belang van de wijk als geheel uit het oog verloren. 

Wij, verontruste Rustenburgerlaan bewoners, zullen nu ons standpunt over 
dit plan naar provincie en gemeente communiceren:
Wij willen niet méér bussen, wij willen minder bussen door onze straat! 

De verdeeldheid binnen het Rozenprieel is jammer, en had voorkomen 
kunnen worden als het Actieve Bewoners Comité zich niet had laten 
verleiden om een plan te ondersteunen waarvoor geen draagvlak is, en dat 
bovendien enorm schadelijk is voor de leefbaarheid in onze wijk. 
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