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De Mobiliteitstafel Haarlem is een ini'a'ef van HaarlemKlem om alle belanghebbenden bij de inrich'ngsvraagstukken in
één dialoog bijeen te brengen en daarmee een bron van informa'e en terugkoppeling te vormen. Voor de Gemeente
Haarlem, maar mogelijk ook in bredere kring, voor de regio Zuid-Kennemerland, de Metropoolregio Amsterdam of de
Provincie Noord-Holland, in vraagstukken die Haarlem en omstreken raken en overs'jgen.
Een voorbeeld dat ons samenbrengt
In de Eerste Emmastraat is de huidige verkeersintensiteit tot 50% hoger dan de voorschriKen van het CROW veilig achten.
De bewoners vechten voor een veiligere inrich'ng, in lijn met de CROW en de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Deze zijn
echter bij de huidige verkeerintensiteit niet haalbaar. De herinrich'ng van de weg vorig jaar faciliteert de huidige intensiteit
en de groei daarin gezien de woningbouw in de Spoorwegzone. En staat dus haaks op de doelstellingen inzake leeSaarheid
zoals vastgelegd in de SOR.
Klinkt bekend? Deel meer voorbeelden als input voor de eerste bijeenkomst van de Mobiliteitstafel Haarlem.
Achtergrond
Mobiliteit, leUerlijk betekent dit beweeglijkheid. In de ruimtelijke ordening bedoelt men hier meestal de mogelijkheid om
korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer, ﬁets etc. te overbruggen. De ontwikkelingen van 2020 tonen eens te
meer aan dat de behoeKe ons te verplaatsen aan verandering onderhevig is. Ook de wijze van dat verplaatsten zelf is
con'nue aan verandering onderhevig. De invulling van mobiliteit is daarmee al'jd een 'jdelijke oplossing.
Concreet betekent de inrich'ng van mobiliteit de inrich'ng van de stad, van wegen. Van openbaar vervoer knooppunten.
Harde infrastuctuur, kapitaalintensief en met een onderhoudstermijn van decennia. Een sta'sche oplossing voor een
con'nue veranderende behoeKe. En daarmee een ul'em proces van wikken tussen droom en daadkracht.
In Haarlem kennen we de SOR, een vergezicht voor 2040 met een uitvoeringsagenda in drie fasen. Daarentegen lopen er nu
herinrich'ngs- en woningbouwprojecten die de mobiliteit in Haarlem voor de komende 30 jaar kunnen beinvloeden. Hoe
kies je in deze projecten zo dat zowel de eigen woning als het vergezicht bereikbaar blijK? Welke informa'e heeK de
poli'ek nodig om deze afwegingen goed te kunnen maken. En zijn alle belanghebbende voldoende en op 'jd betrokken bij
de uiteindelijke keuzes? De Mobiliteitstafel kan de plek zijn waar deze discussie vorm krijgt.
HaarlemKlem is een burgerini'a'ef, opgericht om de decennia oude impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de
aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken. Het plaZorm HaarlemKlem, dat door s'ch'ng STEL is opgericht, probeert
plaatselijke, regionale en landelijke poli'ek dichter bij elkaar te brengen door kundige par'cipa'es van betrokken bewoners
en ondernemers.
Zolang Haarlem klem staat, staat er een rem op de regio Kennemerland.
Daarom treden wij als burgers en ondernemers in gesprek met de
overheid en andere belanghebbenden. HaarlemKlem is het plaZorm
waarop dit zichtbaar wordt gemaakt: nieuws, ac'viteiten en kennis op
het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid en poli'ek.

