Toekomstvisie Haarlem 2040 – verwerking ter inzagelegging
De concept Toekomstvisie Haarlem 2040 heeft van 22 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Op 11 juli heeft een inspraakavond
plaatsgevonden. In totaal zijn 19 reacties ingediend. Op social media is veel gereageerd op onderwerpen van de Toekomstvisie. Deze reacties zijn wel
betrokken bij de totstandkoming van de Toekomstvisie maar zijn hieronder niet in het overzicht opgenomen. Hieronder zijn de reacties opgenomen die naar
het e-mailadres of postadres van de gemeente Haarlem zijn gestuurd.

Ontvangen reacties
1. Industriekring Haarlem
2. Pieter de Vries
3. Nienke van Kuijeren
4. Cathy Moerdijk
5. Renée Borgonjen
6. Gabriel Verheggen
7. Bernard Felix
8. Jan Klaver
9. Raimond Dufour
10. Wim Flantua
11. Jolanda Prinsen
12. Nederlands Hout
13. Nederlands Hout
14. Pim van Zalingen
15. Marjan de Boer
16. G.F. Wagenaer
17. David van Haard
18. Hilde Prins
19. Jan Luys

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Onderwerp
Paragraaf Economie
Bestuur
Groen, klimaatadaptatie, afval circulair, onderwijs, vervolg, onkruid
Waterwonen onder de aandacht brengen
Vervolg
Vervolg
Wijkvisie Wijkraad Parkwijk- Zuiderpolder onder de aandacht brengen
Toerisme, bereikbaarheid en Economie, cultuur en toerisme
Parkeren
Ambitieniveau duurzame stedelijke ontwikkeling
Haarlem is uit evenwicht- Foto op de kaft
Groen, klimaatadaptatie en circulair, samenwerking vervolg
Circulaire stad
Proces Toekomstvisie
Duurzame voedselvoorziening
Zelfstandig wonen voor ouderen
Geschikte openbare ruimte voor ouderen en gehandicapten
Groen
Bestuur

1

versie 6-9-2017

1. Industriekring Haarlem
Nr. Opmerking
a.

b.

Antwoord

Aanpassing

Indiener vraagt of er een aparte paragraaf over de In de Toekomstvisie is economie reeds een apart onderdeel onder de Nee
toekomstige ontwikkeling van economie kan
kop Sterk. Doel van de Toekomstvisie is om de algehele koers voor
worden opgenomen.
de ontwikkeling van de stad aan te geven, dus het betreft de
hoofdlijnen. Naast de Toekomstvisie blijft het economisch beleid van
kracht.
Graag in de tekst het woord interessant wijzigen Dit is aangepast in de tekst.
Ja
in aantrekkelijk.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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2.
Pieter de Vries
Nr. Opmerking
a.

b.

c.

Antwoord

Aanpassing

T.a.v. van p 15 en 38; veel vage termen als
samenwerking, evenwicht, vertrouwen.

Deze alinea is opnieuw bekeken en de alinea is redactioneel iets
Ja
aangepast. Het stuk blijft een visie en die is over het algemeen
minder concreet dan andere beleidsstukken. De visie geeft meer de
hoofdlijn aan waar de stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat
gewenst is voor de stad.
Indiener wenst dat de rol van de ambtenaren
Bij het opstellen van deze Toekomstvisie is de stad heel nadrukkelijk Nee
meer richting faciliteren, ondersteunen gaat;
betrokken. Uitgangspunt voor de inhoud van de Visie zijn de
inclusief verantwoordelijkheid. Indiener geeft
verslagen en opbrengst die is opgehaald uit de gesprekken tijdens de
aan dat een andere rol van ambtenaren nodig is. Maand van de Toekomst in juni 2016. Gesprekken die door
Opstellen van een Toekomstvisie moet niet door verschillende organisaties in de stad zijn georganiseerd. De
een ambtelijke werkgroep worden gedaan.
ambtelijke werkgroep heeft ambities gedestilleerd uit al deze
Indiener geeft aan dat zijns inziens effectieve
gesprekken met de stad. Dit heeft plaatsgevonden in een werkatelier
beslissingsmacht bij bewoners moet liggen i.p.v. van een week, waarbij elke ochtend de resultaten tijdens vrije
het alleen maar een beetje meedoen, waarbij
inloopsessies werden gedeeld en bijgestuurd met belangstellenden uit
uiteindelijk ambtelijke werkgroepen een enorme de stad. De ambities zijn leidend geweest bij het opstellen van de
invloed hebben op het eindresultaat.
visie. De ambtelijke werkgeroep heeft het geheel aan opbrengst uit de
stad verwoord en samengevat in een document.
Bij de uitwerking van de Toekomstvisie is de wens om ook nieuwe
manieren van participeren te introduceren. Hier is Haarlem al mee
aan de slag; recentelijk is in Schalkwijk geëxperimenteerd met
participatie door loting.
Indiener stelt voor een lokale denktank van
Haarlem is actief bezig met het op nieuwe manieren betrekken van
Nee
directbetrokkenen op te richten. Zo´n denktank
inwoners, organisaties en bedrijven bij het besturen van de stad.
zou zich voor een langere periode moeten
Voorbeelden daarvan zijn het programma Besturen op maat en het
verplichten zich te buigen over de vraag, hoe ons experiment met participatie door loting in Schalkwijk.
lokale bestuur er in 2040 uit zou moeten zien.
Om hier nog meer invulling aan te geven is recentelijk een
Het zou daarbij o.a. moeten gaan om een heel
programmamanager overheidsparticipatie aangesteld. Deze zal zeker
andere invulling van de lokale democratie, b.v.
worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Toekomstvisie.
zonder politieke partijen, maar wel met echte
buurtrechten, dus daadwerkelijke zeggenschap
i.p.v. alleen wat meepraten! De huidige

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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2.
Pieter de Vries
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

wijkraden zouden in de kiem een idee kunnen
zijn van een samenstelling van een gemeenteraad
op basis van vertegenwoordiging per wijk!
Indiener geeft aan dat er ook problemen zullen
rijzen bij een heel andere democratische opzet,
b.v. het echt mee laten doen van alle inwoners
van de stad en niet alleen de hoogstopgeleiden,
maar ook b.v. de sociaal zwakkere wijken maar
dat hier oplossingen voor te bedenken zijn. Een
lotingsysteem en tal van andere ideeën, zoals ze
b.v. ook in die VNG-groep Democratic
Challenge aan de orde komen zouden in een veel
bredere opzet van een denktank aan de orde
kunnen komen. Indiener geeft aan dat deze
ideeën ook al elders zijn ontwikkeld (Democratic
Challenge van de VNG, Rotterdam, Groningen,
het LSA, de ROB).

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

4

versie 6-9-2017

3.
Nienke van Kuijeren
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

a.

Dank voor uw reactie.

Nee

De Toekomstvisie is hierop aangepast, dit onderwerp is opgenomen
onder het thema gezondheid.

Ja

Het stuk is een visie en die is over het algemeen minder concreet dan
andere beleidsstukken. De visie geeft meer de hoofdlijn aan waar de
stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat gewenst is voor en door
de stad. De toekomstvisie wordt een referentiedocument voor alle
volgende ontwikkelingen en plannen waaronder voor de meerjaren
gebiedsprogramma’s.

Nee

De Toekomstvisie geeft op hoofdlijnen richting aan onder andere de
inrichting van de openbare ruimte en het groen daarin. In de
Toekomstvisie staat dat Haarlem de kansen die er zijn op
groengebied moet aangrijpen. Het vermijden van ongewenste
plantengroei (‘onkruid’) dan wel het op plaatsen toestaan van
“gewenst” onkruid is niet iets dat concreet uitgewerkt wordt in een
toekomstvisie maar wel in volgende plannen zoals een meerjaren
gebiedsprogramma.

Nee

b.

c.

d.

Indiener onderschrijft de Toekomstvisie waar de
visie gaat om groen, klimaatadaptatie, afval en
circulaire economie.
Bij het thema onderwijs mist indiener de
koppeling met groen, bijvoorbeeld door het
belang van schooltuinen te benoemen.
Indiener mist de manier waarop deze doelen uit
de Toekomstvisie gehaald moeten gaan worden.
Een belangrijke manier is haars inziens het
belonen van wenselijk gedrag en het beprijzen
van onwenselijk gedrag. De gemeente kan dit
doen via de gemeentelijke heffingen. Indiener is
benieuwd of de gemeente deze heffingen
overweegt in te zetten om de doelen uit de
Toekomstvisie te behalen? (Bijvoorbeeld het
heffen van een tuintegeltax voor verharde tuinen
of juist een korting op de heffingen als je kunt
aantonen dat je tuin/dak vooral uit groen bestaat)
Indiener geeft aan dat subsidiering mensen ook
een zetje in de goede richting kan geven.
Indiener mist in het huidige gemeentelijke beleid
bijvoorbeeld subsidie op de aanleg van groene
daken.
Indiener mist beleid rondom verdelging van
'onkruid'. Indiener verzoekt de gemeente om op
korte termijn haar huidige beleid rondom
onkruid te heroverwegen. Heet water i.p.v. gif is
positief maar indiener mist maatwerk en
mogelijkheid voor nuance.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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4.
Cathy Moerdijk
Nr. Opmerking
a.

Antwoord

Aanpassing

Indiener zou graag het energie neutrale water
Dit initiatief is bekend bij de gemeente Haarlem. Besluitvorming ten
project onder de aandacht willen
aanzien van uw initiatief vindt niet in kader van de Toekomstvisie
brengen van stichting LOW: Leven Op Water
plaats.
www.Leven.nl op water. Een initiatief om
waterwoningen en voorzieningen te realiseren in
de Schouwbroekerplas.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

6

Nee

versie 6-9-2017

5.
Renée Borgonjen
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

a.

Dank voor uw opmerking

Nee

b.

Het is een handzaam document geworden, een
nuttig kompas om voor te sorteren op de
toekomst. Heel toegankelijk ook, mede door de
heldere vormgeving. Haarlem 2040 heeft goed
werk verricht en het was een groot plezier om
daarbij betrokken te zijn.
Het belangrijk is om die verschillende stemmen
betrokken te houden bij toekomstige
ontwikkelingen. De visie biedt mooie
aanknopingspunten voor (mogelijk
gezamenlijke) vervolgstappen.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Net als andere gemeenten in Nederland, wil ook Haarlem graag de
Nee
samenwerking tussen gemeente en inwoners van de stad verbeteren.
Recentelijk heeft de gemeente een programmamanager
overheidsparticipatie aangesteld om hier uitvoering aan te geven. Het
gesprek dat in het kader van de toekomstvisie met de stad is gestart
willen we graag continueren. Samen met Haarlemmers kunnen
onderdelen van de toekomstvisie uitgewerkt worden.
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6.
Gabriel Verheggen
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

a.

Dank voor uw reactie

Nee

Het stuk is een visie en die is over het algemeen minder concreet dan
andere beleidsstukken. De visie geeft meer de hoofdlijn aan waar de
stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat gewenst is voor de stad.
De toekomstvisie wordt een referentiedocument voor alle volgende
ontwikkelingen en plannen waaronder voor de meerjaren
gebiedsprogramma’s. Deze gebiedsprogramma’s zijn veel concreter.

Nee

b.

c.

Indiener geeft aan dat het een mooi stuk is het
geworden. Prettig geschreven, lichtvoetig maar
ook wel uitdagend.
Indiener geeft aan de neiging te hebben om de
vraag te stellen: hoe gaan we dat aanpakken?
Wie neemt het voortouw? En bovenal: wat heeft
prioriteit. Deze vragen graag ook oppakken met
de stad.

Indiener geeft aan dat het betrekken van Haarlem Dit wordt onderschreven en krijgt extra aandacht bij het vervolg.
Oost een geen eenvoudige maar wel essentiële
opgave is. Communicatie is hierbij erg
belangrijk.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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Nee

versie 6-9-2017

7.
Bernard Felis
Nr. Opmerking
a.

Indiener heeft de wijkvisie van de wijkraad
Parkwijk-Zuiderpolder bij de inspraakreactie
gevoegd met het verzoek onderdelen hieruit over
te nemen in de Toekomstvisie.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

Dank voor het toesturen van uw wijkvisie. Onderdelen uit uw visie
Ja
sluiten goed aan op de Toekomstvisie. Naar aanleiding van uw visie
is e.e.a. verduidelijkt in de Toekomstvisie. Hieronder is opgenomen
hoe de onderwerpen aansluiten bij de Toekomstvisie.
- Betere luchtkwaliteit (gezondheid)
- Aanleggen randweg oost (verbeteren bereikbaarheid regio)
- Meer deelname aan MRA ook op wijkraadniveau op
onderwerpen woningwens en woningbouw, economie,
natuur, recreatie, Schiphol (nieuwe vormen bestuur en
positie nemen in de MRA)
- Zuiderpolder beschermen (cultuur, kwaliteit)
- Ontwikkelen Oostpoort (woningen bijbouwen met kwaliteit)
- Een hoger kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte, zeker
op die plekken in de stad waar de laatste jaren minder geld
beschikbaar was.
- Behoefte aan duidelijk evenementenbeleid (toerisme)
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versie 6-9-2017

8.
Jan Klaver
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

a.

Indiener heeft een aanvulling op het onderwerp: De Toekomstvisie is hierop aangepast, dit onderwerp is opgenomen
Toerisme, Bereikbaarheid en Economie. Indiener onder het thema toerisme.
stelt voor om op te nemen dat Haarlem in 2040
goed bereikbaar is via het water
Haarlem biedt gastvrijheid aan toeristen die via
het water onze stad aan doen. Denk bijvoorbeeld
aan riviercruises. De toeristen via het water
versterken de economie van de stad.

Ja

b.

Indiener heeft aanvulling op het onderwerp:
Cultuur en Toerisme

Nee

Het stuk is een visie en die is over het algemeen minder concreet dan
andere beleidsstukken. De visie geeft meer de hoofdlijn aan waar de
stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat gewenst is voor de stad.
Voorstel het culturele erfgoed van de stad meer De toekomstvisie wordt een referentiedocument voor alle volgende
als een eenheid en als onderdeel van de city
ontwikkelingen en plannen waaronder voor de meerjaren
marketing onder de aandacht te brengen. Teylers gebiedsprogramma’s. Deze gebiedsprogramma’s zijn veel concreter.
Museum, Grote of St Bavokerk, Kathedraal Sint Uw ideeën kunnen hier goed in meegenomen worden.
Bavo en Frans Hals Museum kunnen elkaar
versterken en vormen een interessant pakket
voor toeristen.
Toelichting door indiener: Teylers Museum,
Grote of St Bavokerk, Kathedraal Sint Bavo en
Frans Hals Museum zijn trekkers van het
culturele erfgoed van de stad. Mijn beeld is dat
deze instellingen nog meer de handen ineen
kunnen slaan en gemeenschappelijk naar buiten
treden. Denk aan dag- of weekkaart voor het
bezoeken van deze instellingen. De kathedraal
Sint Bavo is prachtig gerenoveerd. Vanwege de
ietwat decentrale ligging verdient de
bereikbaarheid en de promotie van dit cultureel
erfgoed extra aandacht. Door opname van de

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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8.
Jan Klaver
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

kathedraal in een gemeenschappelijk aanbod
wordt het geheel versterkt. Ook is het mijns
inziens aan te bevelen dat de toegankelijkheid
van de kathedraal via het water wordt verbeterd.
Kortom, maak de kathedraal meer onderdeel van
het geheel.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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versie 6-9-2017

9.
Raimond Dufoer
Nr. Opmerking
a.

Indiener ziet graag meer aandacht voor het
bevrijden van de straten van de geparkeerde auto'
s, te beginnen in de binnenstad en de
dichtbebouwde 19e -eeuwse wijken. Dan komt er
ruimte voor herinrichting en wordt de stad veel
aantrekkelijker. Alleen parkeren in
parkeergarages. Een uitgewerkt plan daarvoor
zou wel eens kunnen opleveren dat het best
betaalbaar is.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

Haarlem heeft recentelijk nieuw parkeerbeleid opgesteld. Dit vormt
uitgangspunt voor de komende jaren.
Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde, sociale en bereikbare stad
in de regio blijven. Op dit moment wordt gewerkt aan een
Structuurvisie openbare ruimte, waarin aantal duidelijke keuzes
wordt gemaakt voor groen, water, recreatie en mobiliteit. Voor het
onderdeel mobiliteit geldt dat dat eerst naar het belang van
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer wordt gekeken. De
Toekomstvisie sluit hierop aan.

Nee

12

versie 6-9-2017

10. Wim Fanta
Nr. Opmerking
a.

c.

Indiener kan zich niet vinden in het te lage
ambitieniveau van heden (2017-2020): het is
onvoldoende gericht op de energietransitie.
Voorbeelden van recente projecten in Haarlem
die onvoldoende bijdragen leveren aan de
duurzaamheidsdoelstelling zijn Blauwe Wetering
en De Scheepsmaker.
Indiener geeft aan dat met visie, kennis van de
huidige ontwikkelingen, en in samenwerking met
de vastgoedontwikkelaars alle woningontwerpen
van dit moment (realisatie 2018>) “meer gereed”
voor 2035 kunnen en moeten zijn.
Als benadrukt dat er nu alleen maar efficiënt met
ruimte moet worden omgegaan; in het geval het
stedelijk, schaarse, te bebouwen maaiveld wordt
verspild door een combinatie van te veel
laagbouw en parkeerplaatsen naast in plaats van
onder flatgebouwen, om niet vast te lopen in de
toekomst.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

Deze Toekomstvisie legt nadruk op kwaliteit en duurzaamheid om in
de toekomst een goed functionerende stad te kunnen blijven. De
passages onder Mooi zijn hierop aangescherpt.

Ja

De Toekomstvisie is op dit onderdeel aangescherpt. Er is nu expliciet Ja
toegevoegd dat alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn. Alle
nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan een duurzaam en
kwalitatief hoogwaardig Haarlem.

13

versie 6-9-2017

11. Jolanda Prinsen
Nr. Opmerking
a.

Antwoord

Aanpassing

We hebben de foto op de voorkant aangepast.
Indiener geeft aan dat de stad niet in
evenwicht is. Op de foto op de voorkant helt
het gewicht dramatisch naar links.
Indiener geeft aan dat een betere fotograaf
ingehuurd moet worden en doet hiervoor een
aanbeveling.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

14

Ja

versie 6-9-2017

12. Nederlands Hout
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

a.

Indiener wil graag een strak, goed zichtbaar
stappenplan om Haarlem Circulair 2040 te
bereiken.

Het stuk is een visie en die is over het algemeen minder concreet dan
andere beleidsstukken. De visie geeft meer de hoofdlijn aan waar de
stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat gewenst is voor en door
de stad. De toekomstvisie wordt een referentiedocument voor alle
volgende ontwikkelingen en plannen.
De gemeente Haarlem heeft reeds beleid m.b.t circulaire stad. Zie
hiervoor bijvoorbeeld onderstaande link.
http://www.degroenemug.nl/media/Circulaire%20Stad/Startprogram
ma%20Haarlem%20Circulair%202030%20.pdf

Nee

b.

Indiener wil graag een strak, goed zichtbaar plan De ambities op het gebied van een duurzaam en klimaatneutraal
voor een groenere, klimaatbestendige stad 2030. Haarlem zijn niet nieuw. De gemeente werkt momenteel aan de
Structuurvisie Openbare Ruimte, hierin worden maatregelen
voorgesteld die bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig
Haarlem. En de gemeente werkt al een aantal jaar met een
duurzaamheidsprogramma; zie hiervoor bijvoorbeeld onderstaande
link.
http://www.degroenemug.nl/media/Duurzaamheidsprogramma20152019.pdf

Nee

c.

Indiener wil graag een goed zichtbaar
initiatievenplatform, dat nauw samenwerkt met
de gemeente - om uitvoering te geven aan
#samendoen, en de stap naar
overheidsparticipatie concreet vormgeeft.

Nee

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Net als andere gemeenten in Nederland, wil ook Haarlem graag de
samenwerking met de stad verbeteren. Bij de uitwerking van de
Toekomstvisie willen we verder experimenteren met nieuwe
participatievormen. Hoe dit vorm krijgt is nog niet bekend.
Recentelijk heeft de gemeente een programmamanager
overheidsparticipatie aangesteld om hier uitvoering aan te geven. Er
wordt samen met de stad gewerkt aan een initiatievenplatform.
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versie 6-9-2017

13. Nederlands Hout- Isabelle Wisse
Nr. Opmerking
a.

Indiener geeft aan dat Haarlem Circulaire Stad
als ambitie voor Haarlem2040 ontbreekt.
Dit is passend in de nationale ambities in het
kader van Nederland Circulair 2050. En het
Nationale Grondstoffen akkoord.

Antwoord

Aanpassing

In de Toekomstvisie is opgenomen dat wij in 2040 een circulaire
economie hebben. Het stuk is een visie en die is over het algemeen
minder concreet dan andere beleidsstukken. De visie geeft meer de
hoofdlijn aan waar de stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat
gewenst is voor en door de stad. De toekomstvisie wordt een
referentiedocument voor alle volgende ontwikkelingen en plannen.

Nee

Antwoord

Aanpassing

Er zijn veel bijeenkomsten georganiseerd. Over de meeste
bijeenkomsten zijn veel positieve reacties ontvangen. Over één
bijeenkomst is van verschillende kanten kritiek geuit en dit is de
bijeenkomst waar u ook aan deel heeft genomen. Wij zijn ook
teleurgesteld dat dit is gebeurd en proberen dit bij
vervolgbijeenkomsten te voorkomen.
Het streven was om deze Toekomstvisie samen met de stad op te
stellen. De vraag om een Toekomstvisie op te stellen is ook uit de
stad gekomen. Er zijn 24 bijeenkomsten in de stad georganiseerd om
in gesprek te gaan over de toekomst van Haarlem. Deze gesprekken
zijn de belangrijkste input geweest bij het opstellen van de visie. De
website www.haarlem2040.nl geeft een impressie van sfeer en
inhoud van de gesprekken met de stad. Uw ervaring dat het college
opmerkingen totaal negeert was het tegenovergestelde wat met het
opstellen van Toekomstvisie beoogd is. Juist de samenwerking en de
input vanuit de stad is opgezocht, zorgvuldig geordend en

Nee

Alleen energie besparen en klimaatneutraal (de
groene stroom uit zonnepanelen en het isoleren
van woningen) is helaas niet genoeg. We moeten
naar een stad (land, dus Haarlem ook) zonder
afval, en met hergebruik van grondstoffen.

14. Pim van Zalingen
Nr. Opmerking
a.

Indiener geeft aan teleurgesteld te zijn in de
participatiebijeenkomsten; weinig burgers, veel
ambtenaren en midden op de dag.

Indiener geeft aan dat het college de
opmerkingen van de insprekers totaal negeert en
niet meeneemt in de visie. Indiener vindt het
verspilde moeite en dat het veel onnodig
gemeenschapsgeld heeft gekost.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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14. Pim van Zalingen
Nr. Opmerking

Indiener vindt dat het gemeentelijk apparaat
onbereikbaar is voor de burger en ontoegankelijk
voor kritiek en verbeterpunten. Indiener vindt dat
een ondeskundige Raad ook niet heeft
bijgedragen aan een voorspoedige
samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn
afblazen vestiging Decatlon Waarderpolder,
hoofdkwartier (500 werkplekken!). Indiener
denkt dat alle reorganisaties, een niet werkend,
flexwerken, heeft gezorgd voor een
gedemotiveerd ambtenarenapparaat met te veel
managers en leidinggevenden.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

samengevat in dit document.
Indiener refereert hierbij niet aan het proces en besluitvorming van de Nee
Toekomstvisie maar aan andere besluiten die genomen zijn. De
gemeente is gestart met het verbeteren van de samenwerking tussen
de gemeente en de stad. Hiervoor worden participatie experimenten
gedaan en er is recentelijk een programmamanager participatie
aangesteld met als doel om de samenwerking tussen de stad en de
gemeente te verbeteren.

17

versie 6-9-2017

15. Marjan de Boer
Nr. Opmerking
a.

Indiener ziet graag dat i.v.m. huidige obesitas
problematiek in de Westerse wereld meer
aandacht komt voor gezonder én minder eten.
Graag dit in de Toekomstvisie meer uitwerken.
Aandacht voor een duurzame
voedselvoorziening en duurzame
voedselconsumptie in Haarlem 2040

Antwoord

Aanpassing

De Toekomstvisie is hierop aangepast. In de Toekomstvisie is onder
gezondheid het onderdeel voedselconsumptie toegevoegd.

Ja

De Toekomstvisie is hierop aangepast. In de Toekomstvisie is onder
energie het onderdeel voedselproductie toegevoegd.

Ja

Voedsel of eten raakt aan diverse aspecten van
onze stad Haarlem zoals gezondheid, sociale
cohesie, economie (horeca), duurzaamheid en
veerkracht.
b.

c.

Indiener ziet graag meer aandacht voor het feit
dat huidige impact op het milieu en klimaat ook
door voedselproductie komt. Haarlem streeft
naar klimaatneutraal zijn, hierbij moet het niet
alleen gaan over energie maar ook over het
verminderen van de impact van de
voedselproductie op het klimaat.
Indiener geeft aan dat als Haarlem een
veerkrachtige stad wil zijn, Haarlem niet alleen
minder afhankelijk moet zijn van (fossiele)
brandstoffen van buiten maar zal de stad ook
minder afhankelijk moeten zijn van voedsel dat
van ver naar de stad wordt gebracht.
Haarlem moet in de toekomst voor een deel van
haar voedsel meer zelfvoorzienend zijn.

In de Toekomstvisie is opgenomen dat er aandacht moet zijn voor
Ja
duurzaam transport van voedsel (duurzame voedselvoorziening) naar
Haarlem.

Het verminderen van de impact en het meer
zelfvoorzienend zijn is voor de stad Haarlem best
een ingewikkelde opdracht. Op MRA en/of

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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15. Marjan de Boer
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

regionaal niveau zal dit wellicht minder complex
zijn. Ook hier moet aandacht aan besteed
worden.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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16. G.F. Wagenaer
Nr. Opmerking
a.

Indiener stelt de vraag hoe geschikt de wijk is
om als oudere zelfstandig in te blijven wonen

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

De Toekomstvisie is hierop aangepast. De verwachting is dat er meer Ja
ouderen zijn in de toekomst en daardoor meer mensen die slecht ter
been zijn. Een goed toegankelijke openbare ruimte en geschikte
woningen zijn belangrijk.
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17. David van Haard
Nr. Opmerking
a.

Indiener stelt de vraag wat de plek is van
gehandicapten in de toekomst. Wordt hier
rekening mee gehouden.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

Antwoord

Aanpassing

De Toekomstvisie is hierop aangepast. Een goed toegankelijke
openbare ruimte en geschikte woningen zijn belangrijk.

Ja
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18. Hilde Prins
Nr. Opmerking
a.

Het wordt niet duidelijk waar Haarlem wil gaan
verdichten met woningen en waar verbetering
van de leefomgeving de hoogste prioriteit moet
krijgen.

b.

In meer over mooi staat bij elk hoofdstuk een
plaatje of een verduidelijking met cijfers
Waarom ontbreekt dat bij Groen?
Net als bij hittestress is een plaatje van de
verdeling van het m2 groen per wijk te maken.
Dan zie je waar de grootste verdichting zit en
welke relaties er zijn met hittestress, sociale
samenstelling van de bevolking, gebrek aan
speel/verblijfplaatsen, water opvang ed. Dan is
ook bekend dat op die plaatsen de aandacht voor
die aspecten groter moet zijn dan voor bouwen
en nieuwe verharding/wegen.

Antwoord

Aanpassing

Het stuk is een visie en die is over het algemeen minder concreet dan
andere beleidsstukken. De visie geeft meer de hoofdlijn aan waar de
stad naartoe gaat en vertelt het verhaal wat gewenst is voor de stad.
De toekomstvisie wordt een referentiedocument voor alle volgende
ontwikkelingen en plannen waaronder voor de meerjaren
gebiedsprogramma’s. Deze gebiedsprogramma’s zijn veel concreter.
De visie is agenda zettend voor onderwerpen. De toekomstvisie
wordt een referentiedocument voor alle volgende ontwikkelingen en
plannen waaronder voor de meerjaren gebiedsprogramma’s. Deze
gebiedsprogramma’s zijn veel concreter. Het doel van deze visie is
niet om per wijk te kunnen zien waar de meeste aandacht naartoe
moet gaan.

Nee

De visie is agenda zettend voor onderwerpen. De toekomstvisie
wordt een referentiedocument voor alle volgende ontwikkelingen en
plannen waaronder voor de meerjaren gebiedsprogramma’s. Dit
wordt het houvast voor de ontwikkeling van de stad. Nieuwe
ontwikkelingen of nieuw beleid worden opgesteld vanuit deze
gedachte. Het is dus niet geheel vrijblijvend. Het is te dwingend om

Nee

Nee

Bij meer over gezondheid een plaatje waar de
meeste zieke mensen wonen
Bij meer overheidsparticipatie een plaatje van
sociaaleconomische status die in welke wijken
wonen. Nu worden een paar genoemd maar hoe
zit het met de rest?
Vraag: In hoeverre moeten de
stedenbouwkundigen nu rekening houden met
deze aanbevelingen. Is er een verplichting of is
het vrijblijvend.
Als ik de visie Spaarnesprong lees dan is dat nog
oud beleid dat niet beleidsintegraal wordt

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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18. Hilde Prins
Nr. Opmerking

Antwoord

Aanpassing

vormgegeven. Weer veel woningen extra maar
geen aandacht voor de sociale aspecten van de
openbare ruimte. Bv-water omdat dat historisch
mooi is. Als je die ruimte gebruikt als groene
waterberging dan is een dubbelfunctie mogelijk.
Veel woningen zonder aandacht voor groene
daken of gevels, zonder ecologische
hoofdstructuur te noemen, zonder te duiden
welke consequentie het type nieuwe bewoners op
de buitenruimte heeft e.d.

het als verplichting te zien dat bij nieuwe ontwikkelingen aan alle
uitspraken van de Toekomstvisie moet worden voldaan. De visie is
agenda zettend en vormt een referentiedocument voor toekomstige
plannen en beleid.

Indiener vraagt wie de visiemakers controleert
dat ze beleidsintegraal werken passend bij de
Toekomstvisie. En of hiervoor bv een raad voor
de leefomgeving wordt ingesteld?

Visies worden vastgesteld door de gemeenteraad en het is haar taak
om erop toe te zien dat gebeurt op basis van door de raad
geformuleerde randvoorwaarden. Integraliteit kan er daar een van
zijn, net als het moeten voldoen aan de richting van de
Toekomstvisie.

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie
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19. Jan Luys
Nr. Opmerking
a.

Antwoord

Aanpassing

Uit de krant (Haarlems Dagblad) heeft indiener
begrepen dat de Toekomstvisie 2040 door de
raadscommissie Bestuur min of meer met de
grond gelijk is gemaakt.
Alle energie die Haarlemmers erin hebben
gestoken wordt door de politiek blijkbaar als niet
serieus beschouwd.

De opmerkingen van de raadscommissie hebben geleid tot aanpassing Nee
van het document. Het betrof hier voornamelijk aanpassing in de
presentatie. Het grootste bezwaar had de raadscommissie namelijk
tegen de onderverdeling in Haarlem Oost en Haarlem West. Deze
onderverdeling is uit het stuk gehaald dat de inspraak in is gegaan.
Inhoudelijk is de concept-Toekomstvisie vrijwel geheel in stand
gelaten door de raadscommissie en doet nog steeds recht aan alle
input die de Haarlemmers hebben meegegeven.
Indiener vraagt zich af wat voor zin het heeft om Voor de uitwerking van de Toekomstvisie is het de bedoeling om de
als Haarlemmer hier nog energie in te steken?
samenwerking met de stad voort te zetten.
Wat is jullie reactie en welke zijn de
vervolgstappen?

Commentaarnota wettelijk overleg & participatie

24

versie 6-9-2017

