
Dames en heren, 

Het moge duidelijk zijn dat van alle bezwaren die er zijn op dit 

bestemmingsplan er ééntje is die boven alle andere uit torent.  

Namelijk de hoogbouw.  

En dat is niet zonder reden. Want waarom moet er per se hoogbouw komen in 

het historische centrum van Haarlem? De hoogste 9 meter van de 33 meter 

toren levert slechts 3-6 extra woningen op. Er zijn alternatieven mogelijk 

zonder hoogbouw, die evenveel woningen opleveren als het huidige voorstel. 

Het is dus niet zo dat de hoogbouw noodzakelijk is om de gestelde 

doelstellingen van de Gemeente te realiseren. Met andere woorden: dit 

bestemmingsplan heeft geen hoogbouw nodig. De Gemeente Haarlem heeft 

dit bevestigd in respons op de zienswijze die ik heb ingebracht.  

En toch blijft de ontwikkelaar, en de gemeente, vasthouden aan hoogbouw. Er 

is geen alternatief plan ontwikkeld zonder hoogbouw. Waarom niet? Waarom 

klampt de ontwikkelaar en de Gemeente zich zo enorm vast aan die 

penthouses?  

Waarom? Ik heb dit geprobeerd uit te leggen aan mijn kinderen. Want voor 

alle duidelijkheid: wij, maar met name onze kinderen zullen moeten leven met 

het besluit wat nu genomen wordt. Dit besluit kan niet meer worden 

teruggedraaid. Ik heb dit geprobeerd uit te leggen met alle argumenten die de 

Gemeente aanvoert bij de herontwikkeling van de Gonnetbuurt. Maar zonder 

succes: geen enkel argument rechtvaardigt hoogbouw.  

Dan blijft er nog één mogelijkheid over: geld. Ja dames en heren, het gaat hier 

gewoon om geld. Maar let op, het gaat om geld voor de ontwikkelaar. Want 

voor de ontwikkelaar zijn die dure penthouses enorm winstgevend.  

Daarom wil ik u allen eraan herinneren dat u een publieke functie vervult. U 

bent benoemd in uw functie om de publieke zaak te dienen. En niet om 

bankrekening van de eigenaar van de ontwikkelaar nog verder spekken. 

Ik zou graag willen dat u een besluit neemt in het belang van de inwoners van 

Haarlem. Voor nu, en voor de toekomst. Dat u een besluit neemt waarmee u 

uzelf de volgende dag nog steeds recht in de spiegel kunt aankijken.  

En ik hoop vooral dat u met uw besluit geen historische blunder begaat.  

Ik dank u.  


