
Spreeknotitie visie ontwikkelzone Zuidwest Haarlem

Geachte leden van de raadseommissie Orttwikkeling

t. Lmt ik *ij erren introduceren. Ik ben eigenaar van het appartement
Roerdomplaan?l in Heemstede. Mrj.r appartement ligt direct tegen de

volkstuinen van Nooit Rust aan. Vanuit mijn raam heb ik direct uitzicht
op de volkstuinen en verder richting Haarlem Zuidwest.

2. Eenwolkenkrabber of markant hoog gebouw van 60 meter hoog op Nooit
Rust is zeer ongewenst. Het leidt tot verlies van uitzicht, ongehinderde
inkijk in onze appartementen, verlies van zon en licht, aanhoudende
wervelwinden, ruk -en valwinden en tot meer fijnstof.

3. Verkeersafivikkeling van nieuwe bewoners via het Vogelpark is om de
volgende redenen onmogelij k:
a. Er ontstaat een niet op te lossen verkeersconflict met de direct

aangr enzende uitgang v an onze ondergrondse parkeergarage;
b. De ontsluitingswegen vari het Vogelpark (dat zgnPelikaanlaan-

SchollevaertIaan- Stormvogellaan) zijnte smal voor een
verkeerstoename vanuit een zo groot aantal nieuwe woningen (in de
stukken wordt gesproken over 170);

c. aantakken van het buurtverkeer aan de Zandvoortselaan is - en dat niet
alleen in de weekends!- reeds nu een zeer fors knelpunt;

4. Behoud van het schaarse groen in hct Vogelpark heeft de sterke voorkeur
boven bebouwing.

5. Als er toch woningen moeten worden gebouwd op Nooit Rust, dan zal de
gemeente Haarlem in de volgende punten moelen voorzien:
a. de verkeersafivikkeling vindt uitsluitend via de gemeente Haarlem

plaats;
b. er kqm-t een fors lager aasÍal woningen in een minder hoog gebouw dat

normaal past in de ruimtelijke structuur;
c. lx is geen 2x:' er vindt geen verdere bebouwing van het groen op Nooit

Rust plaats;
d. de gemeente Haarlem zorgt voor uitbreiding van het

voorzieningenniveau op Haarlems grondgebied.

6. Ik sluit mrjn betoog af met de volgende woorden: geen wolkenkrabbher
op Nooit Rust, geen Manhattan aan de Randweg!

Dank voor uw aandacht
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