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Geachte raadsleden, 
 
Graag maak ik, ook namens Mevr. de Wit en Mevr. Schlatmann, gebruik van de 
mogelijkheid om in te spreken op het ‘bestemmingsplan Bomenbuurt, 1e partiële 
herziening, Olmenstraat 22’. 
De achtergrond van dit plan is dat de gemeente de oude mogelijkheden voor  
nummer 22 wil herstellen. 
Wij als naaste buren van nummer 22 hebben hierover wat vragen en opmerkingen.  
 

1. Het bestemmingsplan uit 2002 is voor ons niet meer te bekijken, maar wij 
betwijfelen of de mogelijkheden die nu aan nummer 22 worden geboden in een 
vorig plan wel mogelijk waren.  
Zo ja, Kan het College dan onderbouwen welke mogelijkheden dit waren.  
 

Zelfs wanneer aangenomen wordt dat nummer 22 een woonbestemming had, is er 
sprake van een conserverend plan.  Dat wil zeggen zouden de eerdere 
mogelijkheden bestemd/toegestaan worden, maar niet meer dan dat.  
 

2. Historisch gezien hebben de woningen van Olmenstraat 2 tot 20 een duidelijk 
dieper bouwvlak dan de woningen vanaf nummer 22 (zie bijgevoegd overzicht). 
Het lijkt er nu sterk op dat nummer 22 een dieper bouwvlak wordt toegekend. Dat 
betekent voor mij, als nummer 24, een flinke aantasting van de privacy en grote 
vermindering van zon- en daglicht in mijn woning en tuin.  
 

3. Het perceel op nummer 22 is heel smal, krap 3 meter. Bij een woningbestemming is 
de kans heel groot dat dit perceel maximaal wordt uitgebouwd in zowel diepte als 
hoogte. Zowel de regeling voor het vergunningsvrij bouwen, als het 
bestemmingsplan bieden die mogelijkheid. Deze vergrotende mogelijkheden gaan 
het woongenot zwaar aantasten van de directe buren en mij als naaste beneden 
buur in het bijzonder(24 zwart).   
 

4. Het bestemmingsplan is verder bijzonder onduidelijk, met name in Hoofdstuk 2.  
Daar staat dat 'het opgenomen bouwvlak iets vergroot wordt zodat dit weer tien 
meter diep is'. Het bouwvlak is nooit zo diep geweest, dus van ‘weer tien meter’ kan 
geen sprake zijn.  
 

5. Verderop wordt gesproken over 'behoudens het weer terugleggen van de 
achtergevelrooilijn (met 1 meter)'. Het weer terugleggen kan niet aan de orde zijn 
omdat dat niet zo was. Een diepere achtergevelrooilijn zorgt óók voor een 
onevenredige aantasting van het woongenot van de direct omwonenden. 
 

6. Wij zijn van mening dat de aan nr 22 geboden compensatie voor een gemaakte fout 
door de gemeente Haarlem op deze manier niet ten koste mag gaan van de directe 
buren.  
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Ik verzoek u dan ook om deze partiële herziening van het bestemmingsplan Olmenstraat 
22 niet aan te nemen, zolang het plan een onevenredige verslechtering van ons 
woongenot met zich meebrengt.  
Verder verzoek ik u het plan zo duidelijk mogelijk vast te stellen.  

   
J.M.C.	Tans	/	V.	M.J.	De	Wit	:	Olmenstraat	24	zwart 
M.H.H. Schlatmann														:	Olmenstraat	20	zwart	
	
	
Bijlage:		3	kopieën	van	tekeningen	uit	bestemmingsplan	mbt	achtergevelrooilijnen.	 








