
Beste Commissie, 
 
Hierbij willen als bewoners van de Orionweg/ Delftlaan inspreken voor de plannen van de Orionzone. 
Haarlem heeft een uitdaging. Een moeilijke uitdaging. Hoe kunnen we Haarlem laten groeien en toch leefbare, groene, 
veilige en schone wijken laten bestaan.  
 
Wij vonden het zeer prettig om als bewoners van de Orionweg betrokken te worden in het ontwikkelen, ontwerpen van 
onze nieuwe wijk om de bovenstaande uitdagingen mede vorm en invulling te geven. Hoe houden wij het beschermt 
stadsgezicht zo dat het karakter van de wijk, van de Orionweg/ planetenlaan behouden blijft. Hoe zorgen wij ervoor dat de 
wijk groener wordt en of blijft. Hoe garanderen we een wijk waar de luchtkwaliteit en geluidsoverlast beperkt blijft met een 
toenemende stroom aan auto’s in maar ook vooral langs deze wijk. En hoe gaan we een oplossing vinden om die 
toenemende stroom auto’s zo te reguleren dat onze gezamenlijke wens om de fietser in het straatbeeld prominenter te 
laten zijn te garanderen.  
 
Vanuit de scenario’s zijn wij In het participatietraject gaan praten over gepaste uitwerkingen. In gesprek met de 
stedenbouwkundige kwamen we op geen woontoren op de plaats van de Bizonbowling. Paste niet in het straatbeeld van de 
Orionweg en je neemt alle zon weg voor de huizen in de herman gorterstraat. Hij Staat er nu wel in. In gesprek met de 
stedenbouwkundige zou een fietstunnel ook niet binnen het beschermt stadsgezicht passen en eigenlijk ook niet binnen de 
plannen om vooral de fietser een plek te geven in het straatbeeld met een duidelijke verbinding met natuur, recreatie en 
sport te creëren. De fietser en voetganger boven de grond. Dat de fietser veilig binnen maar ook vooral van wijk naar wijk 
kan fietsen of naar recreatie.  
In dit participatietraject hebben wij Mobicon bij ons thuis ontvangen om vooral samen te kijken naar de mobiliteit en de 
veiligheid in de wijk. Wij zien nu dat er nog steeds geen heldere visie is op goede regulatie van de kruising Orionweg en 
Delftlaan. Dat hier ook nog steeds geen goed onderzoek naar is gedaan. In de gesprekken kwam wel naar voren dat het 
helemaal niet gezegd is dat een fietstunnel gaat opleveren wat we willen. Hij staat er desondanks nog steeds in. Graag zien 
wij dat dit gebeurt vanuit eerst gedegen mobiliteitsonderzoek.   
De randweg staat nu als Barrière tussen de wijken en recreatie. Hoe mooi zou het zijn dat deze barrière wordt 
weggenomen waardoor de luchtkwaliteit, geluid maar vooral de gewenste verbinding tussen wonen en recreëren wordt 
bewerkstelligd. Dat we geen files hebben in Haarlem (onderzoek tomtom) maar een goede doorstroming. Dat Haarlem een 
stad wordt die oplossingen vindt om vooral wonen en leefbaarheid voorrang te geven en oplossingen vindt om barrières 
hierin weg te nemen.  
 
Wij als bewoners en gemeente hebben volgens mij een gezamenlijk doelstelling. Een wijk bouwen die de uitdagingen van 
de toekomst aan kan.  Een wijk bouwen die past bij het karakter van de wijk. Hier staan we samen in. Wij zien nu alleen wel 
dat alle gesprekken die wij gevoerd hebben, alle conclusies die wij samen hebben getrokken niet terugkomen in de 
plannen. Eigenlijk staan de oorspronkelijke ideeën vanuit de scenario’s er nog steeds in en lezen wij nergens terug wat er 
allemaal gedaan is met de zienswijzen die allemaal zijn ingediend.   
 
Wij willen jullie dan ook weer uitnodigen en uitdagen om vooral samen te kijken hoe we dit kunnen realiseren en samen te 
kijken naar alle zienswijzen. Want wij willen wel, maar willen jullie ook samen?  
 
Michiel Broekman 

 


