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Haarlem 

  

 

Haarlem, 10 februari 2017 

 

Gemeente Haarlem mag door met de uitvoering van de herinrichting van het Kenaupark. Maar liefst 190 mensen 

maakten bezwaar tegen de plannen van gemeente om de fietspaden in het Kenaupark weg te halen en de 

voorrang voor fietsers in de bocht vanaf de Kinderhuisvest richting het station op te heffen. De Fietsersbond 

stapte naar de rechter omdat de gemeente de bezwaarprocedure niet wilde afwachten. De rechtbank oordeelt in 

de uitspraak van 9 februari dat de gemeente ‘in redelijkheid heeft geconcludeerd dat er geen evident gevaar 

ontstaat voor fietsers.’ 

 

René Rood van de Fietsersbond: “Een teleurstellende uitspraak. Hoe kan het nu veiliger worden door fietsers 

minder ruimte te geven? De gemeente mag kennelijk zonder enige onderbouwing zeggen dat het daardoor 

fietsveiliger wordt. Wij noemen dat wensdenken. De rechtbank zegt ook helemaal niets over het feit dat de 

gemeente afwijkt van haar eigen beleid: méér fietsen.” 

 

De rechter geeft de gemeente 

een grote beleidsvrijheid en 

leunt sterk op het advies van de 

politie. De rechter oordeelde 

dat de politie een ‘positief 

advies’ had gegeven, en 

adviseerde de Fietsersbond om 

met de politie te gaan praten. 

René Rood: “Dat heb ik 

afgelopen week gedaan. De 

politie wil niet praten en heeft 

alleen een verklaring 

afgegeven dat het ontwerp 

‘voldoet aan wet- en 

regelgeving’; maar heeft niet 

onderzocht of het ontwerp 

verkeersveilig is.” 

 

De gemeente mag voorlopig 

door, maar dat wil niet zeggen 

dat de bezwaren van de baan zijn. Woensdag 15 februari om 11 uur is de hoorzitting van de 

bezwaarschriftencommissie. Een gang naar de rechter is dan alsnog mogelijk. 

 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Fietsersbond 

René Rood, 06 45472287 

 

PERSBERICHT 

Rechter wijst kort geding Fietsersbond af 

 
Het samenvoegen van fietsers en auto’s op één rijbaan is waanzin. Nu rijden 

fietsers veilig met z’n tweeën naast elkaar op het fietspad. 

 


