
Betreft: Inspreken m.b.t. de ontwikkelvisie Orionzone bij Cie Ontwikkeling op 6-2-2020 
 
Geachte voorzitter en leden van de commissie Ontwikkeling,  
 
Als bezorgde bewoner van de Planetenbuurt wil ik graag uw aandacht vragen voor de kwaliteit van 
de ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan. Er ontbreekt nog veel, er staan tegenstrijdigheden in en er 
is nauwelijks inbreng geweest. Ik licht dat graag toe met twee voorbeelden over parkeren en de 
hoeveelheid groen dat aan de wijkbewoners wordt beloofd.  
 
Parkeren 
De visie schrijft voor dat bij alle bouwprojecten voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten 
worden gerealiseerd. Er staat letterlijk: “De gemeente zal initiatiefnemers van projecten dwingen om 
voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein te zorgen, door middel van de omgevingsvergunning.” 
Daarnaast komt er een (liefst ondergrondse!) parkeergarage achter het zwembad voor alle sport en 
winkelfaciliteiten (250 - 300 parkeerplekken). 
Toch adviseert de visie om gereguleerd parkeren in te voeren in de wijk. Kennelijk vertrouwt de 
gemeente haar eigen plannen niet en is men er niet zeker van dat er daadwerkelijk voldoende 
parkeerplaatsen zullen komen. 
 
Er is veel wantrouwen ontstaan bij de wijkbewoners, want zelfs bestaande parkeerplaatsen aan de 
Planetenlaan worden geschrapt, terwijl in uw vergadering van 20 juni 2019 is gezegd, dat de 
bestaande bewoners ontzien moeten worden. 
 
Het zou goed zijn als de commissie bij deze visie de voorwaarde stelt dat de gemeente dit keer haar 
belofte wel nakomt en dat projectontwikkelaars ( ook Hoorne Vastgoed B.V.!) worden gedwongen 
om  voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, zodat gereguleerd parkeren in de wijk, 
helemaal niet nodig is. 
 
Groen 
Daarnaast wordt in de visie veel geschreven over meer groen in de wijk. Op zichzelf natuurlijk 
prachtig, maar naast aandacht voor insecten- en vogelkastjes, bleek de hoeveelheid extra groen in 
mei j.l., nog beperkt tot 900m2 (Presentatie 7 mei 2019, dia 5). Dat stelt dus helemaal niets voor. Er 
verdwijnen straks meer dan 250 grote volwassen bomen uit de stad! en 16.000 m2 aan bestaand 
groen. De wijk wil duidelijkheid over de compensatie en niet alleen met mooie plaatjes. 
 
In de ‘Nota van antwoord inspraakreacties’, wordt ineens gesproken over 11.000m2 aan extra groen 
(16.000m2 verdwijnt, en 27.000m2 wordt toegevoegd, pag. 139 Inspraakreacties en beantwoording, 
28 nov 2019). Dat lijkt een tegemoetkoming, maar nergens is onderbouwd waar dat extra groen gaat 
komen (de visie heeft namelijk nog dezelfde plaatjes als in het concept van mei j.l., en dat ging uit van 
900m2 extra groen). En nergens is ook beschreven waar dat groen uit bestaat (zijn dat dunne 
boompjes die eerst nog 20 jaar moeten groeien? Is dat gras?).  
 
Geachte leden van de commissie, er is nog veel onduidelijk en er zijn nog heel veel vragen 
onbeantwoord gebleven. Het is aan u om de kwaliteit te bewaken. Deze visie is nog lang niet af om 
nu al vastgesteld te worden. 
 
Wim de Groot 
Haarlem, 6 februari 2020 
 


