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Bouwplannen Delftplein 
 
Graag wil ik u vandaag kenbaar maken dat ik geschokt en verbijsterd ben over het voorgenomen 
collegebesluit om 160 containerwoningen te bouwen op het Delftplein voor de duur van 15 jaar. 
 
Ik ben geschokt vanwege de aard van het besluit. Het plaatsen van 160 containers op zo’n klein 
stukje grond legt een onevenredig zware last op omwonenden van het Delftplein terwijl Haarlem 
voldoende mogelijkheden heeft om de last van de taakstelling beter te verspreiden. 
 
Maar ik ben ook verbijsterd over de manier waarop het voorgenomen besluit tot stand is gekomen 
en de manier waarop met omwonenden is gecommuniceerd. Ik zal voor u omschrijven hoe 
ondemocratisch dit proces is verlopen. 

- In november 2015 kregen wij een brief van de gemeente waarin werd aangegeven dat de 
Raad had besloten om op vier locaties in Haarlem de mogelijkheden tot bouw van 
containerwoningen voor statushouders te onderzoeken. Deze brief is per abuis niet naar alle 
omwonenden gestuurd. 

- Vervolgens is er eind november een brief namens de bewoners van de Dijkzichtlaan 
verstuurd naar college B&W en de raadsleden met daarin een aantal verduidelijkende 
vragen en een verzoek om beter te communiceren over deze kwestie. Op deze brief is geen 
enkele reactie gekomen, zelfs geen ontvangstbevestiging. 

- In januari 2016 hebben wij dezelfde brief nogmaals verstuurd naar college B&W en 
raadsleden en met klem gevraagd om een ontvangstbevestiging, die daarna ook gekomen is. 

- N.a.v. deze brief is er in februari 2016 een zogenaamde klankbordgroep door de gemeente 
opgericht met een aantal omwonenden van Delftplein – maar nog steeds een zeer selecte 
groep! Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn plannen getoond die 
uitgingen van 80 woningen direct aan de zuidkant van het Delftplein. 

- Vanwege het uitblijven van een behoorlijke, breedschalige communicatie vanuit de 
gemeente heeft Actiecomité Delftplein Groen in maart 2016 zelf een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor een grote groep omwonenden. Alle aanwezigen hebben die dag de 
petitie tegen de bouwplannen getekend. Deze petitie is vervolgens ook aangeboden aan de 
gemeente.  

- Het heeft uiteindelijk tot juni 2016 geduurd totdat de tweede bijeenkomst van de 
klankbordgroep plaatsvond. En wel om ons mede te delen dat het besluit inmiddels door het 
college was genomen en dat het om 160 ipv 80 woningen ging en om 15 ipv 10 jaar! 

 
Uit deze gang van zaken kan geconcludeerd worden dat de gemeente vanaf het eerste begin niet 
van plan is geweest om over deze kwestie met haar inwoners te overleggen. Het communicatieplan 
ging niet verder dan een brief in november ter aankondiging van de voorgenomen bouwplannen en 
een algemene informatiebijeenkomst zodra het besluit zou zijn genomen.  
En zo is het uiteindelijk ook verlopen. De klankbordgroep die onder druk van twee brieven is 
opgericht, heeft slechts gediend om de omwonenden het gevoel te geven dat hun mening serieus 
werd genomen. De gemeente stelt dat onder invloed van de klankbordgroep de locatie is verplaatst 



van het zuiden naar het noordoosten van het Delftplein. Dit is pertinent onjuist aangezien dit in de 
1e vergadering van de klankbordgroep niet in die mate besproken is en er daarna geen 
klankbordgroep meer geweest is tot na het collegebesluit in juni. In werkelijkheid is de draai van 80 
naar 160 en van 10 naar 15 jaar zonder enig overleg met de klankbordgroep tot stand gekomen! 
 
Helaas moet ik dus vaststellen dat u ons niet serieus heeft genomen en dat u dit besluit tegen wil en 
dank heeft doorgedrukt. Op basis daarvan heb ik twee vragen voor u: 

- Hoe sociaal en democratisch vindt u dit? 
- U verwacht van ons dat wij onze nieuwe buren een warm hart toedragen en hen helpen om 

snel te integreren? Maar hoe denkt u hiervoor nog draagvlak te vinden als u dit project op 
deze manier, grof gezegd, door onze strot heeft geduwd? 

 


