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1. Het college besluit het ontwerp Wijkpark (Delftwijk) gedurende 6 weken vrij te geven voor
inspraak.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Communicatie; De betrokkenen vanuit het participatieproces ontvangen daags na de

besluitvorming informatie over dit besluit. Verder wordt een Delftwijk brede inloopavond
georganiseerd.

4. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Ontwikkeling
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Onderwerp
Ter inzage leggen Ontwerp Wijkpark (Delftwijk)
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DOEL: Besluiten
Het voorlopig ontwerp Wijkpark zal gedurende zes weken ter inzage liggen voor inspraak. Na het
verwerken van de inspraakreacties zal het voorlopige ontwerp Wijkpark worden vastgesteld als
definitief ontwerp.

Het vrijgeven van een ontwerp voor inspraak is een collegebevoegdheid
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Onderwerp: Ter inzage leggen Ontwerp Wijkpark (Delftwijk)
Reg. Nummer: WZ/GM/AK/2011/131746

1. Inleiding
In de toekomstvisie Delftwijk 2020, opgesteld door de gemeente Haarlem, Pré
wonen, Ymere en Elan-wonen, is vastgelegd dat in het middengebied van Delftwijk
een Wijkpark wordt aangelegd. Om de leefbaarheid in Delftwijk te bevorderen
wordt een groot wijkpark aangelegd. Dit Wijkpark grenst aan het vernieuwde
winkelcentrum Marsmanplein en aan het nieuw te bouwen Slauerhoff complex. In
de Toekomstvisie voor Delftwijk 2020 (Raadsbesluit 177/2004) is de ambitie voor
Delftwijk verder uitgewerkt. Het park vormt een groene, kwalitatieve impuls voor
de wijk, een ontmoetingsplek met een sociaal-bindende functie.

Projectpositionering
Het nieuwe Wijkpark komt in grote lijnen te liggen tussen de Martinus Nijhofflaan
(noordzijde) en de Jan Prinslaan (zuidzijde). Aan de oostkant gaat het park over in
het plein van het winkelcentrum Marsmanplein en aan de westzijde vormt een nog
aan te leggen duinwand de natuurlijke barrière naar de Delftlaan. Het gebied is
ongeveer 300 meter lang (oost-west) en gemiddeld 70 meter breed (noord-zuid).
Het totale oppervlak bedraagt ongeveer 23.000 vierkante meter.

Plangrenzen van het Wijkpark en de Duinwand

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het ontwerp Wijkpark (Delftwijk) gedurende 6 weken

vrij te geven voor inspraak.

Collegebesluit
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2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Communicatie; De betrokkenen vanuit het participatieproces ontvangen

daags na de besluitvorming informatie over dit besluit. Verder wordt een
Delftwijk brede inloopavond georganiseerd.

4. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de
Commissie Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
De inspraak op het ontwerp “Wijkpark” geeft belanghebbenden de mogelijkheid
zienswijze kenbaar te maken. De zienswijzen kunnen tot verbetering van het
ontwerp leiden.

4. Argumenten
In 2008 zijn de eerste ideeën over het wijkpark door participanten naar voren
gebracht. Deze ideeën zijn gebruikt om een concept-ontwerp van het wijkpark te
maken. Op 10 maart 2011 is het concept-ontwerp samen met de participanten
doorgesproken en heeft de ontwerper naar aanleiding hiervan een schetsontwerp
gemaakt. Dit schetsontwerp is vervolgens op 24 maart 2011 nogmaals voorgelegd
en is met groot enthousiasme ontvangen. Het breed gedragen schetsontwerp blijkt
functioneel en financieel haalbaar en is nu gereed om als ontwerp de inspraak in te
gaan.

5. Kanttekeningen
Dit besluit betreft het Wijkpark en het zuidelijke deel van de Duinwand om de
woonwagenlocatie heen. Een deel van de Duinwand, te weten de woonwagenlocatie
op het zuidelijke deel van de duinwand en parkeerplekken op het meest noordelijke
deel is reeds uitgevoerd ofwel in uitvoering. Het ontwerp van de buitenruimte
tussen dit zuidelijke en noordelijke deel - waar de nieuwbouw van het SIG is
gepland - wordt apart aan het college voorgelegd ter vrijgave voor inspraak.

Alvorens tot uitvoering over te kunnen gaan zullen de gebouwen van respectievelijk
het SIG en de Daaf geluk gesloopt moeten worden. Het SIG gebouw – met
toestemming van het bestuur – naar verwachting eind 2011 gesloopt kunnen worden
en de Daaf Geluk uiterlijk september 2012

6. Uitvoering
De start van de uitvoering van het ontwerp dat voorligt is gepland in oktober 2012
en zal – naar verwachting - eind 2013 zijn afgerond.

7. Bijlage
ontwerp d.d. 20.05.2011, nummer 702ls001

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester






