
Ik ben Jos Oeldrich, bewoner van Haarlem Zuid West en lid van de Meedenkgroep 
Spoorzone. 

‘De lasten proberen we zo eerlijk mogelijk te verdelen over de stad. En hoe de stad eruit gaat 
zien bepalen we samen met de Haarlemmers, want samen maken we de stad.’ 

Dit komt uit het concept ontwikkelvisie Zuid West. 

Mooi gegeven maar het voelt absoluut niet dat wij Haarlemmers echt ergens een stem in 
hebben. 

In de Spoorzone Ontwikkelvisie waar we vanavond over spreken wordt sterk de indruk 
gewekt dat de MDG achter deze visie staat. 

Dit is niet correct en misleidend. Het antwoord van 6 januari van de MDG verwoordt 
grotendeels de zorg over deze plannen. Dit geeft niet echt vertrouwen in een goede afloop. 
Overigens slaat die brief NIET op de conceptvisie die aan u ter beoordeling is gezonden. De 
voorliggende versie is ons niet ter kennis gebracht, ook niet vertrouwelijk om ons standpunt 
van 6 januari eventueel te kunnen herzien, indien gewenst. Blijkbaar is dit de wijze waarop 
er in een participatieproject met de burger wordt omgegaan. 

De houding van het college die de integraal bezwaren afwijst geeft blijk van grote arrogantie, 
alsof de kaarten al geschud zijn. En de reactie van het college op onze brief, vind ik ronduit 
grof, wij reageren volgens u op een oud stuk, niet wetende dat er een nieuw stuk gemaakt 
is.  

De gemeente heeft zelf geen bezit in de wijk op de straten en de parken en de groenstroken 
na. De bouw moet dus gerealiseerd worden door ontwikkelaars particulieren en bedrijven, 
grip op en sturen van de bouwplannen ligt daarmee niet in de hand van de gemeente, maar 
van de projectontwikkelaars particulieren en bedrijven. 

Een vertegenwoordiger van Hoorne Vastgoed, dat inmiddels 70% van de grond in het gebied 
in handen heeft zat ook in de Meedenkgroep. U heeft gemerkt hoe betrouwbaar Hoorne 
Vastgoed is gebleken. Hoorne heeft in de verschillende ontwikkelzones veel grond in 
handen. Dit geeft ons weinig vertrouwen. Onze ervaringen met Plaza West heeft ons 
vertrouwen in de Projectontwikkelaars maar zeker ook ons vertrouwen in de Gemeente als 
voorvechter van onze belangen, als handhaver is ook danig geschaad. U heeft nu nog de 
kans voor een zorgvuldiger aanpak te kiezen.  

Het idee voor participatie was goed, maar de insteek en uitvoering hebben niet gebracht wat 
met ervan had mogen verwachten.  

Het is dus normaal om het in de juiste volgorde te doen. Het aantal te bouwen woningen van 
10.000 in 8 ontwikkelzones is een toename van 13 % t.o.v. het huidige aantal woningen van 
75.000. Bij zo n grote toename zorg je eerst voor alle nodige onderzoeken en pas dan ga je 
plannen. Eerst de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Er is nog geen Hoogbouw Effect 
Rapportage gemaakt noch een Leefbaarheid Effect Rapportage. 



Op de spelregelkaart staat nergens waar hoeveel woningen en welke soort er waar moet 
komen. Gisteren werd er zelfs een nieuw station geopperd. Omwonenden wordt zand in de 
ogen gestrooid, omdat er geen aantallen bouwlagen in de spelregelkaart meer staan 
aangegeven. Ook hier weer vrij spel voor ontwikkelaar.  

Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid van de rotonde Pijlslaan en kruisingen nabij Plaza 
West en Leidsevaart. Ik mis hier nadrukkelijk de kruising Randweg - Pijlslaan! Die is nu al 
levensgevaarlijk. Daar sta je als fietser/voetganger en dus bewoner letterlijk [fijn]stof te 
happen.   

Er is door de gemeente in de afgelopen jaren nauwelijks moeite gedaan om overlast te 
verminderen. Dit wordt zelf in de stukken gezegd: ‘de gemeente heeft de wijk wat 
veronachtzaamd’. Deze wijk heeft door de ligging tussen spoor en randweg al behoorlijke 
geluids- en fijnstof-overlast. Haarlem staat volgens een internationaal rapport op de 
6de plaats op de wereldlijst van sterfgevallen door verkeersuitstoot. Dit baart ons zorgen, 
maar zien dat bewustzijn niet bij de gemeente!  

De houding van de gemeente ten aanzien van de parkeerdruk en verkeersbewegingen 
vinden we onrealistisch en ronduit schokkend. Veel verder dan ontmoedigingen van 
autogebruik en het invoeren van gereguleerd parkeren komt de visie niet. 

Men denkt dit op te lossen door maatregelen in de bestaande reeds overbelaste structuur 
en door in te zetten op de mobiliteitstransitie. Er is geen OV-plan omdat daar de 
samenwerking met de provincie en externe partners noodzakelijk is. Dat wekt geen 
vertrouwen. 

Het verkeer heeft grote aandacht nodig, de Westergracht heeft 10.000 verkeersbewegingen 
per dag, de Pijlslaan 8700. Dat is erg veel en dan staat er nog geen woning extra. Hoeveel 
verkeer mag er over een wijkontsluitingsweg voordat het teveel is? 

De gemeente krijgt het niet voor elkaar de doorstroming te verbeteren. Verkeerslichten, 
rotonde, kruisingen. Toegangswegen afsluiten in andere wijken. Een verkeersonderzoek, op 
basis van aannames en berekeningen is niet toereikend. Doe onderzoek op basis van harde 
cijfers. De realiteit.  

De gemeente wil graag experimenteren met mobiliteit. We willen niet behandeld worden als 
laboratorium-ratten. Doe zorgvuldig onderzoek op basis van de realiteit en geef ons 
vertrouwen in een goede afloop. Geef goede onderbouwde alternatieven voor mobiliteit. 
Vooraf. 

In november 2017 stelde de toenmalige wethouder dat de helft van de te bouwen woningen 
in Haarlem voor Haarlemmers zou zijn. Oud en jong. De haalbaarheid van 50% sociale huur is 
uw punt van aandacht. Hoe garanderen we dat 50% van deze woningen (liever nog meer) 
ook voor Haarlemmers gaat zijn?  

Laat zien dat de Gemeente Haarlem er voor de Haarlemmer is. Kwaliteit voor kwantiteit!  
Werk zorgvuldig en geef ons het vertrouwen terug door die zorgvuldigheid aan te tonen. 



Raadsleden, Wij willen niet opdraaien voor de gevolgen van verkeerde keuzes op basis van 
aannames en te snel getrokken conclusies. Help ons Haarlem Zuid West leefbaar te houden. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 
 


