
Geachte voorzitter en leden van de commissie Ontwikkeling, 

 

In de convocatie van deze vergadering staat: 

  

“Het doel van deze ontwikkelvisie is het schetsen van het 

richtinggevende toekomstperspectief voor de ontwikkelzone 

Orionweg/Planetenlaan”. 

Deze ontwikkelvisie heeft ter inzage gelegen en vanavond zullen 

bewoners uit de betrokken wijken inspreken en zeggen wat zij ervan 

vinden.  

Als voorzitter van het Wijkraden Belangenorganisatie Overleg wil ik 

ook namens het WBO inspreken. 

Ergens in het najaar van 2020 zal het Integrale Verkeersonderzoek 

voor Haarlem gaan worden uitgevoerd. Veel inwoners kijken hier 

reikhalzend naar uit omdat zij willen weten of hun grote zorgen 

welke zij hebben over de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de 

stad, de leefomstandigheden nu wel of niet onder druk komen te 

staan enz.enz. als gevolg van de bouwambities van deze coalitie. 

Ik citeer: 

“In de aanloop van deze vast te stellen Ontwikkelvisie heeft de 

concept Ontwikkelvisie ter inzage gelegen. Tijdens de 

inspraakperiode zijn er 140 reacties binnengekomen. Deze zijn allen 

beoordeeld en beantwoord, en hebben geleid tot diverse 

aanpassingen op de visie”, aldus deze convocatie.  

Mijn vraag is: als op een concept Ontwikkelvisie zo’n grote 

hoeveelheid, individueel aangedragen zienswijze zijn ingediend, heb 

je dan als verantwoordelijk wethouder en afdeling Stadsontwikkeling 

een goed stuk aangeleverd? Kun je dan de participatie geslaagd 

noemen als er zoveel vragen zijn geopperd of opmerkingen zijn 

gemaakt? 



Als het integraal verkeersonderzoek is uitgevoerd en uit de 

uitkomsten zou blijken dat de inwoners zich terecht zorgen maken is, 

deze wethouder en de coalitie en oppositie dan ook bereid, middels 

bijvoorbeeld amendementen, de Ontwikkelvisie van de Orionzone 

aan te passen?  

Wat dan recht zou doen aan participatie! 

 

Het WBO wenst dat de commissie Ontwikkeling adviseert aan de raad 

om amendementen n.a.v. de uitkomsten van het verkeersonderzoek 

toe te passen, door deze wens op te nemen in de wijze van 

agendering van dit raadstuk naar de komende raadsvergadering! 


