
Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling van de Gemeente Haarlem 

Voorzitter: mevrouw D.C. Leitner 

Haarlem, 28 oktober 2019 

Geachte mevrouw Leitner, overige commissieleden, 

Donderdag 31 oktober wordt de Ontwikkelvisie ZuidWest besproken en vastgesteld. Het 
College heeft reeds in NoordHolland Nieuws laten weten dat zij de bouw van 2000 woningen 
langs het spoor in Zuidwest verantwoord vindt. 

De afgelopen maanden is gebleken dat er weinig draagvlak is onder de bewoners voor dit 
project. Er zijn veel reacties geweest tijdens de diverse tumultueuze besprekingen en 
informatieavonden. Van de bezwaarprocedure is door veel mensen gebruik gemaakt. Op 25 
september is de nota van antwoord verschenen, waarbij gereageerd is op de verschillende 
standpunten. 

Veel van de zorgen gingen over Verkeersveiligheid, Luchtkwaliteit, Parkeerdruk en Groen. 
Daarnaast hebben mensen hun zorgen geuit over het grote aantal woningen én 
kantoorruimte die dit plan geeft.  

De antwoorden van de gemeente blinken uit in vaagheid, onduidelijkheid en ambtelijke taal 
zoals bijvoorbeeld het antwoord op de vraag van een belanghebbende om deskundige 
onderzoeken: Bij zo’n grote toename zorg je eerst voor alle nodige onderzoeken en pas 
dan ga je plannen. Èèrst de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Er is nog geen 
hoogbouweffectrapportage gemaakt, nog geen leefbaarheidseffectrapportage ... zegt de 
Gemeente: “Deze onderzoeken zullen de komende maanden plaatsvinden, te mede er ook 
nog niets concreets is vastgelegd in de visie daarover. Alleen de kaders waarbinnen een 
ontwikkeling mogelijk wordt geacht en aansluiting vindt met haar omgeving. Om tot een 
bestemmingsplan te komen met een potentiele ontwikkeling, zal deze vervolgens getoetst 
worden aan de resultaten van deze rapportages”.  

U staat op het punt een plan goed te keuren van 2000 woningen en ca. 50.000 m2 bedrijfs- 
en kantoorruimte, een plan dat wordt geleid door aantallen en niet door mogelijkheden. 

U staat op het punt te beslissen over een plan waarin de onbetwiste verkeersknelpunten en 
zorgen over de leefomgeving niet worden opgelost en waarvan de oplossing ook niet 
geboden wordt óf de garantie dat dat zal gebeuren. 

U staat op het punt te beslissen over een plan dat met een moreel appèl op bewoners, 
woningen voor “onze kinderen” niet garandeert, er is bijvoorbeeld geen economische binding 
of sturing vanuit de gemeente dat Haarlemmers de bewoners c.q gebruikers worden. 

U staat op het punt te beslissen over een plan dat het weinige groen in de wijk sterk 
vermindert. 

U staat op het punt te beslissen over een plan waarvoor géén 
leefomstandighedenrapportage is gemaakt, géén oplossing wordt gegeven voor de 
onbetwiste verkeersknelpunten, géén luchtkwaliteitsberekening is gemaakt en geen 
parkeerdrukberekening is gemaakt. 



Heeft de Commissie ooit in het kader van dit project een bezoek gebracht aan de wijk? Om 8 
uur ’s ochtends staan kijken op de Pijlslaan naar de lange rij walmende auto’s die eerst voor 
de spoorbomen (16 x per uur) en vervolgens voor het stoplicht bij de Randweg/stoplicht bij 
de Leidsevaart staat te wachten? 

Heeft de Commissie ooit staan kijken bij de chaotische situatie bij de supermarkten op de 
Westergracht? Met exact dezelfde problemen als op de Pijlslaan? Of de ontsluiting 
Leidsevaart/Randweg, waar veel scholieren hun weg naar school vinden? 

Heeft de Commissie ooit staan kijken op de plek waar de langzaam verkeersroute is 
gepland, langs de Vomar en andere bedrijven? Hoe de langzaam verkeersroute doorkruist 
moet worden door mensen die (met de auto) hun boodschappen gaan doen, of naar de 
vrachtwagens die de Vomar en andere bedrijven bevoorraden? 

Of hebben ze ooit staan kijken naar al dat verkeer dat ’s ochtends tussen 8 en half negen 
door de weggetjes een weg moet vinden tussen de fietsende kinderen? Ooit hun hart 
moeten vasthouden telkens als het bijna verkeerd ging? 

De veelgehoorde boodschap van bewoners en belanghebbenden is dat ze niet tegen 
bebouwing zijn, er zijn absoluut mogelijkheden in onze wijk waarmee de zo nodige woningen 
kunnen toegevoegd worden aan de voorraad. Wel hebben bewoners/belanghebbenden 
grote problemen met de manier waarop de gemeente te werk gaat.  

Ik kan mij niet onttrekken aan het gevoel dat de gemeente haast heeft met dit plan in 
verband met de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze wet is onder 
andere gefocust op: “het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit” (Artikel 1.3 Omgevingswet). 

Ik hoop dat u besluit dat dit plan uitgesteld moet worden tot de nodige onderzoeken en 
rapportages duidelijkheid geven over de hierboven genoemde knelpunten. En dat de 
gemeente dan een verantwoord besluit neemt over de aantallen woningen en bedrijfsruimten 
die deze wijk kan hebben.  

  

Met vriendelijke groet 

Liedewij Jepsen 

 


