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Geachte leden van de Commissie, 
 
Middels deze brief reageren de partners voor de bouw van woningen van het plan De 
Remise in Haarlem (Pré Wonen en Hoorne B.V./Vomar Voordeelmarkt, hierna te noemen 
‘partners De Remise’) op de planvorming en brief van de Werkgroep Connexionterrein. 
 
Wij willen graag de volgende punten benadrukken. 
 

 
 



1. Participatie Werkgroep Connexionterrein 
 
Sinds 2008 zijn de partners De Remise in gesprek met de Werkgroep Connenxionterrein. 
De regelmatige participatie door de jaren heen heeft veel opgeleverd, zoals onder meer: 
 
verkeer 
- het autoluw en deels autovrij maken van het centrum van het plan en het maken 

van parkeerpockets; 
- het maken van een centraal plein dat niet doorsneden wordt door auto’s; 
- het maken van een ‘knip’ in het autoverkeer voor de Geweerstraat; 
- verkeersafwikkeling langs de Vomar zijde Marconistraat; 
-  een veel minder verdicht plan dan bij de eerste opzet conform het eerder 

goedgekeurd SPVE uit 2012 (en dus minder verkeersbewegingen); 
 
stedenbouw 
- bebouwing direct tegen de tuinen van de Geweerstraat is aangepast (afstand tussen 

woningen en achtertuinen); 
- het niet verhogen van goothoogten voor gezinswoningen behoudens langs de 

Leidse vaart; 
- appartementen op de Vomar om het gebouw aantrekkelijker te maken. 
 
In feite resteert nog 1 discussiepunt: de verkeersafwikkeling door het gebied. De 
participatie heeft dus een hoge mate van overeenstemming opgeleverd, maar participatie 
wil niet zeggen dat alle wensen ingewilligd kunnen worden. 
 
 
2. Resterend punt voor de werkgroep: verkeersafwikkeling parkeerpocket ca 58 
parkeerplaatsen 
 
Het resterende punt betreft circa ca 58 parkeerplaatsen, uitsluitend bedoeld voor 
bewoners van de gezinswoningen (derhalve alleen verkeersbewegingen van de bewoners 
zelf). De werkgroep wil graag doorrijden via de route op de pijl.  
 
De partners De Remise zetten bij deze oplossing grote vraagtekens: 
- de auto’s moeten onder een gebouw in een dode hoek een bocht maken en passeren 

de entree van een supermarkt (blauwe driehoek); dat is niet goed verkeersveilig te 
realiseren; 

- op nadrukkelijk aangeven van de afdeling stedenbouw moet gebouw Blok 6 aan 3 
zijden een aantrekkelijk gebouw worden met levendigheid in de plint; bij 
verkeersdoorvoer ontstaat een gebouw op palen waarin de wind vrij spel heeft.  
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Met deze verkeersdoorvoer is niet een aantrekkelijk gebouw voor sociale woningbouw / 
starters mogelijk. Naar verwachting zijn er dan ook minder sociale woningen mogelijk in 
dit blok en wordt de verlangde 30% niet gehaald. Het gebied wordt minder aantrekkelijk 
(dode plint, mogelijke hangplek en ophoping vuil). 
 
 
3. Verkeersafwikkeling: uitgangspunt afdeling verkeer / Gemeente Haarlem 
 
De afdeling verkeer van de Gemeente Haarlem heeft –na beoordeling van voorstellen 
door de Werkgroep Connexionterrein- uitgangspunten gekozen voor de 
verkeersafwikkeling door het gebied. Kort samengevat streeft de afdeling verkeer ernaar 
om verkeer in het woongebied zo snel mogelijk te leiden naar de doorgaande wegen (met 
name de Leidse vaart): het waar mogelijk toepassen van verkeer in 2 richtingen (zoals 
vanuit de parkeerontsluiting in de Geweestraat van het plan naar de Leidsevaart) maakt 
dit mogelijk, omdat auto’s dan de kortste route van en naar de hoofdweg volgen. De 
bestaande wegen kunnen de voorgenomen belasting aan.  
 
Verkeer steeds in 1 richting zorgt voor relatief meer verkeer door het gebied (heen en 
teruggaande routes door de woonwijk van de Leidse Vaart naar de Stephensonstraat). 
De ambtelijke staf van de Gemeente Haarlem ziet de stedenbouwkundige planvorming 
los van de verkeersafwikkeling (het bestemmingsplan regelt niet de verkeersroutering). 



 
 
4. Parkeerbalans: onderzocht en afgestemd met de Gemeente Haarlem 
 
De parkeerbalans voor het plan is afgestemd met en goedgekeurd door de afdeling 
verkeer van de Gemeente Haarlem. De parkeerbalans is door een extern bedrijf (Grontmij) 
onderzocht. 
 
Een aandachtspunt voor het plangebied is dat het op de grens ligt van een gebied waarin 
parkeervignetten zijn ingevoerd; daardoor is er een hogere parkeerdruk in en rond het 
plangebied. 
 
 
5. Vraag naar betaalbare gezinswoningen is groot 
 
Recent is er een bewonersavond geweest in de buurt voor het plangebied. Dat heeft 
inmiddels geresulteerd in een data-base met meer dan 900 serieus geïnteresseerden. 
Derhalve is er een grote vraag naar betaalbare gezinswoningen 
 

 

 

Het voorliggende besluit om te starten met het in procedure brengen van het 
bestemmingsplan is het resultaat van een zorgvuldig proces van participatie en 
planvorming. Alle benodigde onderzoeken (waaronder de parkeerbalans en 
verkeersafwikke.ing) zijn zorgvuldig en in overleg met de Gemeente Haarlem uitgevoerd. 
De Vomar is inmiddels verbouwd en  met de sloop van de opstallen is begonnen. De 
transformatie van bedrijfsterrein met bussen naar een aantrekkelijke woonwijk met een 
supermarkt draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk en een gevarieerd woningbaanbod 
met 30% sociale woningbouw (waaronder aantrekkelijke starterswoningen) en betaalbare 
gezinswoningen. 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
 
 
 
ir. B.L. van Zijll     J. Heeremans 
Pré Wonen      Hoorne B.V. 
 

 


