
Aantal en percentage sociale huur
De tekst van de gemeentelijke visie ziet er prachtig uit, met foto's van voorbeelden van andere
steden, hoe prachtig het allemaal wordt, hoe "breed" het plan wordt gedragen, met zo veel
fantasie, een pleintje hier, een terrasje daar. Maar als je verder leest realiseer je je hoe ingrijpend
dit plan is, wat het effect gaat zijn van 2100 woningen in deze wijk, waarvan 50 % sociale huur,
hoe smal het gebied eigenlijk is, hoe vaag de verkeersproblematiek wordt besproken, hoe veel er
afhangt van wie er bouwt, en waar en hoe klein de gemeentelijke bemoeienis uiteindelijk gaat zijn
ten aanzien van de valide zorgen van de bewoners.
Van alle bouwzones die de gemeente Haarlem bedacht heeft, krijgt Zuidwest de grootste
hoeveelheid te verstouwen. Nergens staat een onderbouwing waarom dat zo is. Zo gunstig ligt
deze wijk toch niet, tussen Leidsevaart, Spoor en Randweg met een bijna onmogelijke en reeds
overbelaste infrastructuur.
Verkeersveiligheid/luchtkwaliteit
Er zijn grote, en legitieme, zorgen over de verkeersveiligheid in de wijken, van de rotonde Pijlslaan
en kruisingen nabij Plaza West, Leidsevaart en Randweg/Pijlslaan. De hoeveelheid
verkeersbewegingen in de wijken, met drie drukke supermarkten, sportvelden en een grotere
basisschool, belasten de wijken nu al onevenredig. Op de kaart staat een bewerking van de
randweg met onderdoorgangen ... prachtig, maar het wordt in het hele plan nergens genoemd of
beschreven. 
Deze wijk heeft door de ligging tussen spoor en Randweg al behoorlijke (geluids- en fijnstof-)
overlast. Uit de kaart en stukken begrijp ik dat er nog een "ontsluitingsweg" gepland staat. Er
wordt gesteld dat de wijk nu ònder de fijnstofnorm zit en de verwachting is dat na het realiseren
van dit plan dat zo blijft. Er wordt gezegd "De luchtkwaliteit voldoet volgens alle berekeningen aan
de normen". Er is nergens een onderbouwing van deze stelling. Het krantenartikel waarin
genoemd wordt dat Haarlem op de 6e plaats staat op de wereldlijst van doden door
verkeersuitstoot komt wat dat betreft op een goed moment.
De houding van de gemeente ten aanzien van de parkeerdruk en verkeersbewegingen vind ik
onrealistisch en ronduit schokkend. Erg veel verder dan ontmoedigen en invoeren van
gereguleerd parkeren komt de visie niet. Men denkt dit op te lossen door a) maatregelen in de
bestaande (reeds overbelastte) structuur en b) door in te zetten op de mobiliteitstransitie. Alsof
mensen als makke schapen braaf op de fiets, te voet of met openbaar vervoer gaan omdat de
gemeente aan mobiliteitstransitie doet.
Garantie herkomst toekomstige bewoners
Op de website van de gemeente Haarlem staat een prachtig filmpje met de strekking  "onze
kinderen willen ook in de buurt blijven wonen". De wachtlijsten op de Haarlemse woningmarkt
moeten met dit project een stuk verkort worden. Nergens in de stukken kan ik vinden óf en hoe de
gemeente garandeert dat er uitsluitend Haarlemmers komen wonen en niet Amsterdammers die in
Amsterdam niets meer kunnen kopen. Voor de huurwoningen zou het nog enigszins in de hand
gehouden kunnen worden maar ten aanzien van de koopwoningen is nauwelijks sturing mogelijk. 
Daarbij komt dat de gemeente Haarlem het "versnellingsarrangement statushouders" kent: 20%
van het vrijkomende sociale huurwoningpakket gaat naar statushouders. Dat zou voor deze wijk
inhouden volgens deze berekening, dat er ca. 210 woningen voor hen worden gereserveerd.
Woningen die dus niet de wachtlijst verkorten.

 
Binnen dit plan is er vervangende ruimte voor de BAVO school opgenomen voor 12 to 16 groepen
(lees lokalen). De huidige BAVO school (die overigens buiten het plangebied staat) kent 100
leerlingen, het genoemde aantal van 12 tot 16 groepen lijkt dus nogal groot. Een schoolgebouw
van dergelijke omvang neemt veel ruimte in van de schaarse bouwgrond en voor een school van
die grootte gelden aanzienlijke verkeersbewegingen waar rekening mee moet worden gehouden.
Er moet ook ruimte gezocht worden voor een sporthal. Alsof de sporthal net over de Randweg niet
aan die behoefte zou kunnen voldoen.
Gemeentelijk belang vs bewonersbelang
De gemeente heeft volgens eigen zeggen, weinig grondpositie in het gebied. De bouw moet dus
gerealiseerd worden door ontwikkelaars, particulieren en bedrijven. Grip op en sturen van de
bouwplannen ligt dus niet in de hand van de gemeente, maar van ontwikkelaars, particulieren en
bedrijven. Of de gemeente kan bepalen naar wie de nieuwe woningen gaan is dus onduidelijk.
De gemeentelijke visie ten aanzien van de verkeersdruk gaat niet verder dan een constatering, net
als hun standpunt ten aanzien van duurzaamheid: de gemeente kan adviseren, erg veel harder
wordt het niet. 
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in die stelt dat gemeenten een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit centraal moeten stellen. Die is in deze



visie ver te zoeken.

 


