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Geachte Raadsleden,
De laatste dagen is een grote actie op gang gekomen om de Dreef niet te asfalteren. Hierbij laten
wij u weten dat de Historische Vereniging Haerlem zich daar bij aansluit. Wij denken dat het asfalteren van de Dreef een historische vergissing zal blijken te zijn. Gezien de geschiedenis van deze
“brede laan”, zoals Van Dale een dreef omschrijft, zou asfalteren getuigen van een gebrek aan historisch besef. Al in de Camera Obscura wordt een wandeling naar de Haarlemmerhout als weldadig
omschreven. Toen was het nog alleen een schelpenpad, sinds het begin van de twintigste eeuw een
klinkerweg. En dat zou wat de Historische Vereniging Haerlem betreft zo moeten blijven.
Ook in een ander opzicht begrijpen wij dit voorstel niet. Zo’n vijf jaar geleden is voor het Houtplein een ontwerp gemaakt voor een nieuw uiterlijk, waarbij het Houtplein de bezoeker als het ware
van de stedelijke omgeving van het centrum moet leiden naar het groen van de Dreef en Haarlemmerhout door het plein te vergroenen en de verkeersdruk te verminderen. Dit werd onder andere
bereikt door het onmogelijk te maken om vanaf het Houtplein naar de Dreef te rijden en naar de
parkeergarage Houtplein en ook van de Tempeliersstraat naar De Baan. Ook zou de asfaltbedekking van het Houtplein daarin plaatsmaken voor een materiaal met een andere uitstraling. Door
geldgebrek is dit plan blijven liggen, maar onlangs werd bericht dat er geld is gevonden om het
Houtplein toch te vernieuwen, waarbij als uitgangspunt het oude plan gaat gelden. Gaan we dan nu
de Dreef aanpassen aan meer verkeer door deze te asfalteren, terwijl op het Houtplein het omgekeerde beleid wordt toegepast?
Geachte Raadsleden, luister naar de stad en keer terug op uw schreden. Laat dit plan zwaluwstaarten met de plannen voor het Houtplein en zorg dat de overgang van stad naar groen beter verloopt
dan met de huidige plannen voor de Dreef het geval zou zijn. Denk aan de historische component.
Houdt de plannen dit najaar in gezamenlijkheid nog eens tegen elkaar en neem dan een gefundeerde én integrale beslissing. Als zo veel burgers hun verontrusting uitspreken, zou dat u ook aan het
denken moeten zetten.
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