
Aan de Commissie Wegen, Verkeer en Vervoer
van de Provinciale Staten van Noord-Holland
t.a.v. mevr. M. Spoor-Hendriks, griffier
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Betreft: Geen steun voor brief van bewonerscomité ABC ten aanzien van adhesiebetuiging 
project Zuidelijke Randweg Haarlem bij inspraakreactie Projectenlijst Wegen en 
verkeersveiligheid dd. 26 maart 2009

Afzender: Bewoners Rozenprieel Rustenburgerlaan

Datum: 5 mei 2009

Geachte Commissie,

Het Actief Bewoners Comite van Het Rozenprieel heeft u adhesie betuigd voor het 
project Zuidelijke Randweg en onderschrijft daarmee het initiatief van de bewoners 
Ilze te Riele en Gertjan Heijne voor een autotunnel om de zuid.

Het gaat daarbij om het ontwerp en de realisering van het zuidelijk deel van de 
randweg rond Haarlem. In die brief en dat initiatief staan echter passages die wij, 
bewoners van het Rozenprieel op de Rustenburgerlaan, niet ondersteunen.

De gewraakte passage uit het initiatief luidt als volgt:

“Deze oplossing is wellicht ook nog te combineren met een goed tracé voor de Zuid-
Tangent, bv. een aparte bovengrondse busbaan via de ontlaste Buitenrustbruggen  
en de Rustenburgerstraat[laan] naar het Houtplein (aansluiting op het OV voor de  
regio) en dan verder naar het Centraal Station.”



Wij zijn niet gekend in de steunbetuiging aan dit plan zoals die u met daarin enkele 
kleine kanttekeningen gestuurd is door het ABC Rozenprieel. Er is geen overleg 
geweest met de bewoners van het Rozenprieel om te onderzoeken of er voor het 
standpunt dat zij uitdraagt voldoende draagvlak is binnen de wijk. Daarom had het 
ABC Rozenprieel de individuele mening van enkele leden van dit comité niet naar 
buiten mogen brengen als ware dit het standpunt van de wijk Rozenprieel. 

Het standpunt zoals dat verwoord is in de brief van het ABC Rozenprieel wordt 
binnen de wijk niet breed gedragen. Sterker nog,  wij als bewoners van de 
Rustenburgerlaan zijn fervent voorstander van de steunbetuiging die u eerder 
ontvangen hebt van de wijkraad Welgelegen, te weten:

Het drastisch beperken van het busverkeer door de wijk Welgelegen (800 bussen  
per dag op het traject Buitenrustbruggen /Rustenburgerlaan/ Frederiksparkweg/  
Houtplein)  

Waarbij wij uiteraard aantekenen dat de Rustenburgerlaan ook deel uit maakt van de 
wijk Rozenprieel. 

Wij benadrukken daarom voorstander te zijn van het handhaven van de huidige route 
voor de Zuidtangent die loopt langs de Schalkwijkerstraat / Lange Brug / Turfmarkt / 
Gedempte oude gracht richting Stationsplein. 

Hoogachtend,

Bewoners Rozenprieel Rustenburgerlaan en omgeving.

[Ondertekend door 21 bewoners en 1 lid van Participatiegroep Rozenprieel]


