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Inspraaknota (Terrassen)inrichtingsplan Stationsplein 

Inleiding 

Dit is de weergave van de inspraakreacties op het Voorlopig Ontwerp (terrassen)inrichtingsplan 

Stationsplein. Tot en met 15 februari 2016 was er de mogelijkheid voor bewoners en andere 

betrokkenen om een inspraakreactie te geven op het Voorlopig ontwerp (Terrassen)inrichtingsplan 

Stationsplein. Op 15 december 2015 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij 15 

personen aanwezig waren. De meeste opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de informatie avond 

kwamen ook terug in de schriftelijke zienswijzen.  

 

In totaal zijn er 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn allemaal weergegeven in deze nota. De 

meeste vragen zijn direct overgenomen uit de betreffende zienswijze. De zienswijzen hebben niet 

geleid tot aanpassingen van het Voorlopig Ontwerp (Terrassen)inrichtingsplan. Hieronder staan de 

punten waarop de participatie reacties zijn binnen gekomen: 

 

NR Reactie Antwoord gemeente Inspreker 

1 Als bewoner ervaar ik weinig tot geen 

(over)last van een extra inzet van 

evenementen en terrassen op het 

Stationsplein. Ik vind de extra 

verlevendiging van het plein juist een 

positief punt. 

Dank u voor de positieve reactie. De 

gemeente beoogt het plein als 

ontvangstruimte van de stad  te 

verlevendigen door het mogelijk maken van 

terrassen en kleinschalige evenementen. 

1 

2 Voor mij is het wel belangrijk dat punt 1 

(behoud van transferfunctie) mbt 

wandelroutes en voetgangersroutes 

daadwerkelijk meegenomen wordt en dat 

er behoud van ruimte blijft voor alle 

wandelstromen (zowel voor de reiziger 

als omwonenden). 

De transferfunctie, de uitstekende 

bereikbaarheid voor voetgangers en behoud 

van ruimtelijke kwaliteit zijn leidend voor 

het inrichtingsplan. 

1 

3 Verder juich ik de herinrichting van het 

Stationsplein alleen maar toe. 

Dank u voor de positieve reactie. De 

gemeente beoogt het plein als 

ontvangstruimte van de stad  te 

verlevendigen door het mogelijk maken van 

terrassen en kleinschalige evenementen. 

1 

4 Duidelijk is ons geworden dat het vooral 

om belangen van horeca- ondernemingen 

gaat die bij de inrichtingsplannen een rol 

spelen. 

De gemeente streeft ernaar dat het 

Stationsplein als ontvangstruimte van de 

stad  een levendige plek is met uitstraling. 

Dit wordt beoogt door het mogelijk maken 

van terrassen en kleinschalige 

evenementen. Er is in dit geval een 

gecombineerd gemeentelijk belang en een 

horecabelang. 

2 

5 De plaats waar het Wachtlokaal een 

terras zou willen plaatsen lijkt mij niet ter 

discussie. Een afbakening ervan i.v.m. de 

windoverlast lijkt mij dan voor de 

aanblik weer minder gewenst. Zij hebben 

lijkt mij ook de oudste rechten. 

De bestaande binnenstad is een 

kernkwaliteit van Haarlem. De 

voorwaarden die bezoekers, bewoners en 

ondernemers aan een aantrekkelijk centrum 

stellen zijn leidend: schoon, heel, veilig en 

uiteraard gezellig. Ook hieraan zal een 
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toekomstig Inrichtingsplan moeten voldoen. 

Net als de andere ‘succesvolle’ binnenstad 

pleinen zullen we hier geen terrasschermen 

toestaan. Het belang van aantrekkelijkheid 

en wervingskracht van de hele Haarlemse 

binnenstad telt voor de stad zwaarder dan 

die van de individuele ondernemer. Alle 

inspanningen uit van de herinrichting waren 

erop gericht het Stationsplein op te schonen 

en transparant maken voor bezoekers, hier 

houden we aan vast. 

6 Een terras bij Pippa's aan de noordkant 

lijkt mij gezien de ligging vrij zinloos, 

mogelijk biedt het terras dat zij afgelopen 

jaar aan de zuidzijde (Lange Herenstraat 

) hadden wel mogelijkheden om hun 

omzet te vergroten. 

Het terrasseninrichtingsplan geeft zones aan 

waar terrassen denkbaar zijn in relatie tot 

een goede gebruikszonering van het plein. 

In het inrichtingsplan wordt niet bepaald 

welke ondernemer voor de zone in 

aanmerking komt.  

2 

7 Er is geen enkele stad in ons land, waar 

beleidsmakers/bestuurders het in hun 

hoofd hebben gehaald om hun 

Stationsplein tot evenementengebied te 

bestemmen. Daarvoor zijn er in Haarlem 

andere plekken, zoals de Grote Markt, de 

Botermarkt, Kenaupark en Haarlemmer 

Hout. U zou lering moeten trekken uit de 

-zij het enkele - mislukte pogingen om er 

iets te organiseren. Bij een van die 

evenementen was er i.i.g. wel sprake van 

geluidsoverlast. 

Evenementen en zeker wanneer die 

gepaard gaan met mogelijke 

geluidsoverlast zijn wat ons betreft uit 

den boze. 

De gemeente streeft ernaar dat het 

Stationsplein als ontvangstruimte van de 

stad  een levendige plek is met uitstraling. 

Dit wordt beoogt door het mogelijk maken 

van terrassen en kleinschalige 

evenementen. 

 

Evenementen binnen de evenementenzone 

op het Stationsplein zullen vanwege de  

beperkte ruimte die ervoor beschikbaar is 

een zeer kleinschalig karakter hebben. 

 

Per evenement zal beoordeeld worden of 

deze plaats kan vinden op het Stationsplein. 

Hierbij wordt ook gekeken naar de 

geluidsimpact. Een evenement is voor 

publiek vermaak, we kunnen daarom niet 

uitsluiten dat de omgeving enig geluid 

hiervan zal ondervinden. 

2 

8 Het aanzien van het Stationsplein zou 

mogelijk wel voor verbetering in 

aanmerking komen. Eigenlijk is het heel 

eenvoudig. Staat/stond Haarlem niet 

bekend als de "Bloemenstad"? Ik zou u 

willen adviseren een tuin- of 

landschapsarchitect opdracht te geven 

een ontwerp te maken voor het 

voetgangersdomein op het plein, dat deel 

dat ter weerszijden ligt van de diagonale 

looproute vanaf de ingang westzijde naar 

het beeld van Kenau. 

Dank u voor deze suggestie.  De gemeente 

beoogt het aanzien van het plein als 

ontvangstruimte van de stad te verbeteren. 

Met dit inrichtingsplan beogen we het plein  

te verlevendigen door het mogelijk maken 

van terrassen en kleinschalige 

evenementen.  
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