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Voorziter / geachte commissieleden, 
 
Mijn naam is Andre van Veen en ben een van de omwonende van het Delftplein, lid van de 
klankbordgroep, geboren en getogen Haarlemmer. 
 
Ik wil iets kwijt over het sociale aspect van het plotselinge besluit voor 160 woningen in deze groene 
buffer en aan dit drukke verkeersplein, want deze, “handgranaat” gooide de wethouder begin juni in de 
klankbordvergadering. 
UIteraard begrijp ik dat we mensen moeten huisvesten, echter ik ben het er niet mee eens om deze 
ecologische hoofdstructuur met Velsen op deze manier te gaan bebouwen, zeker gezien de veiligheid, 
gezondheid, milieubelasting, en balans in de bevolkingssamenstelling om maar eens wat te noemen (ook 
b.v. refererend aan gerelateerde bestemmingsplannen voor duurzaam bouwen en het lokaal akkoord). 
 
Ik vraag me vooral af wat voor goeds dat oplevert voor de mensen die men daar wil huisvesten en zou 
graag willen weten wat in plaats van beloften tot nu toe, de concrete plannen zijn voor genoemde 
veiligheid, gezondheid en openbare orde voor alle mensen in deze omgeving. 
 
Want, dames en heren, laten we wel wezen, met alle respect voor de inspanningen van de taskforce; tot 
zover is er een locatie bepaalt en ligt er een bovenaanzicht,van het te verwachten complex, echter mijns 
inziens is niet de locatie, maar de verkeersveiligheid,  parkeerproblematiek,  milieubelasting en openbare 
orde hier de grote “uitdaging”. 
 
Om even in te gaan op de verkeersveiligheid; Er gaan nu al vele honderden mensen, waaronder veel 
schoolkinderen    's morgens op de fiets over het fietspad aan de dijkzichtlaan en met de komst van de 
zuid-tangent wordt het er allemaal niet beter op, ergo Wat nu al gevaarlijk is wordt straks 
levensgevaarlijk. 
 
Ook, het parkeerprobleem wat nu al heerst zal in de toekomst niet verbeteren. De norm van 1.2 auto’s 
per woning wordt met de huidige plannen flink naar beneden bijgesteld om dit allemaal in te kunnen 
passen in de omgeving en vanwege de financiele haalbaarheid (maar hoe dat precies zit blijkt 
confidentieel te zijn). 
 
Op deze manier staan de mensen die hier komen wonen meteen al op achterstand; Verder is er nu nog 
een redelijk gezonde leefomgeving. Dit wordt er straks zeker niet beter op gezien de toename van de 
verkeersdrukte en het opofferen van openbaar groen. 
 
Even voor de goede orde; TIJDELIJK betekent wettelijk maximaal voor 10 jaar, en dit is zo bepaalt om 
mensen en hun omgeving te behoeden voor oneigenlijke voorstellen en onzorgvuldige besluiten. Door 
een “procedurele truc” wordt dit nu omzeild. Hoe kan dit allemaal in een fatsoenlijke stad als Haarlem ? 
Zeer merkwaardig en overhaast besloten mijns inziens, met straks als gevolg een onmenselijke erfenis 
voor meer dan een generatie aan de poort van deze zo sociale en mooie stad. 
 
Het is bekend dat mensen beter integreren in kleinere groepen, dat is ook logisch, want dat is ten eerste 
makkelijker inpasbaar, comfortabeler voor henzelf en veel  beter mee om te gaan voor de bestaande 
bewoners (makkelijjker uitnodigen voor een “bakkie” zal ik maar zeggen). Men is zo beter in staat samen 
dingen te doen en daarbij de juiste richting te volgen. Ik begrijp dat de driehoeksdeal gemeente –COA-
Elan een win-win lijkt voor de gemeente, echter voor mij is het nu wel duidelijk; de financiele DEAL gaat 
nu blijkbaar VOOR veiligheid, gezondheid en sociaal. Jammer. 
 
Ik zou u willen adviseren eens te kijken hoe men dit integratievraagstuk in de gemeente Teylingen heeft 
opgelost (Voorhout, Warmond & Sassenheim); hier worden bijvoorbeeld 60 mensen gehuisvest in een 
tiental huizen, voornamelijk allenstaanden En ik citeer, "Met de aankoop van de huizen denkt de 
gemeente statushouders meer gespreid en kleinschalig te kunnen huisvesten. Dit zou de integratie ten 



goede komen".  Is ook menswaardiger denk ik en iets wat meer past bij onze stad. Ik zou ook het lokaal 
akkoord daar ook nog eens op naslaan. 
 
Mevrouw de voorzitter, tot slot; Uiteraard begrijp ik dat er een taakstelling ligt, echter het plaatsmaken van 
groen voor dit soort bebouwing is mijns inziens een vergissing aangezien er alternatieven zijn. Denkt u 
hier allen alstublieft goed over na in plaats van overhaast opgedrroogt beleid te volgen. ik zou daaraan 
willen toevoegen, Haarlem; " handhaaft u alstublieft een sociale, prettige en gebalanceerde 
woonomgeving voor uw mensen, en stop mensen niet in een “kippenhok met ophokplicht". 
 
Veel sterkte met uw advies en dank voor deze gelegenheid. 
 


