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HAARLEM - De fietsbrug over de Schotersingel in Haarlem moet er alsnog komen. Dat is wat wijkraad 
Binnenstad, Museum Het Dolhuys, de Fietsersbond en ROVER willen. Om medestanders te vinden 
hebben ze zaterdag een symbolische brug geïnstalleerd. Carine Neefjes, hoofd Publiek & Onderwijs van 
musuem Het Dolhuys, verrichtte de officiële opening door een lint door te knippen. Daarnaast werden 
folders verspreid om passanten te bewegen een petitie te ondertekenen. 
De betrokken partijen willen dat er daadwerkelijk een brug komt en dat daarmee de Rode Loper wordt afgemaakt. 
Fietsers kunnen dan het centrum, station, het Dolhuys en de Cronjé gemakkelijk en veilig bereiken. Zonder 
Dolhuysbrug is de herinrichting van het Stationsplein in hun ogen niet af. 
 
Het college van B&W zou aanvankelijk geld uittrekken voor het bouwen van de fietsbrug. Daar ziet het nu vanaf 
vanwege tegenvallers bij de verkoop van vastgoed. PvdA en GroenLinks hebben een motie aangekondigd om 
toch geld te vinden voor de brug. 
 
Ook de initiatiefnemers achter de ludieke actie zetten zich in voor de bouw van de fietsbrug. In een brief aan de 
gemeenteraad vragen ze om daar prioriteit aan te geven, boven de aanleg van de fietsbrug over de 
Industriehaven en boven de reconstructie van het 
Houtplein. Volgens hen is er geld beschikbaar. Ze verwijzen daarvoor naar de nieuwe subsidieregeling 'Impuls 
Fiets 2' van de provincie. Deze voorziet in een subsidie van 50% voor de aanleg van de Rode Loper Noord. 
 
De betrokken partijen staan niet alleen. Han van Spanje (ROVER): "We hebben zaterdag folders verspreid en 
hebben veel positieve reacties ontvangen. Ook is onze petitie al door 659 mensen ondertekend." 
 
Ben je ook voor de aanleg van de fietsbrug? Teken dan de petitie.  
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