
Tekst voor inspreken vergadering commissie ontwikkeling d.d. 6 februari 2020 

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

Mijn naam is Frank van der Heijden en ik spreek hier namens de bewoners van de 
Planetenlaan 114 tot en met 166. Al eerder hebben wij mondeling en schriftelijk 
gereageerd op de ontwikkelvisie. We herhalen hier ons belangrijkste punt en dat is.  

Het totale programma volgens de ontwikkelvisie is te groot om op een 
verantwoorde wijze in te passen in de bestaande omgeving. Zeker vanwege het 
groot aantal nieuwe maatschappelijke voorzieningen wat in de ontwikkelvisie is 
opgenomen. 

Voor het verdere vervolg voor de ontwikkelzone willen u de volgende kritische 
punten meegeven: 
• Er wordt rekening gehouden met een watergang in het lintpark. Hier zien wij 

als bewoners weinig in. Het slokt een groot deel van de ruimte in het 
lintpark op en maakt het park minder geschikt voor kinderen om te spelen. 
Daarnaast maakt het de parkeerplaatsen langs de rijbaan slecht bereikbaar. 

• In de visie wordt uitgegaan van een bouwhoogte van 4 lagen met incidenteel 
uitschieters naar 6. Volgens de Nota van Beantwoording sluit dit aan bij de 
bouwhoogte aan de Mr. Jan Gerritszlaan. Wij vinden dit een onjuist 
referentiekader en vragen u de bouwhoogte van de Planetenlaan zelf als 
uitgangspunt te nemen en de bouwhoogte van de nieuwbouw aan de 
Planetenlaan te beperken tot 3 lagen. 

• Het mobiliteitsonderzoek van augustus 2019 geeft een duidelijk beeld van 
alle aandachtspunten, maar slechts een beperkt aantal oplossingen en zeker 
geen comfort dat alle knelpunten op een goede en betaalbare manier 
opgelost kunnen worden. Wij ondersteunen daarom het voornemen om dit 
jaar een mobiliteitsvisie op te stellen voor de gehele stad, inclusief de 
geplande ontwikkellocaties. Wat ons betreft kan de Ontwikkelvisie 
Orionzone niet los gezien worden van de stadsbrede mobiliteitsvisie. De 
juiste volgorde is wat ons betreft dan ook; eerst een stadsbrede 
mobiliteitsvisie die is vastgesteld en daarna pas starten met de verdere 
uitwerking van de plannen voor de diverse locaties. 

• Vorige week kwam in de media het bericht dat het in Haarlem nog 
onveranderd lastig is om door te stad te rijden. Het grote aantal 
ontwikkellocaties aan de westzijde vraagt dus om de genoemde stadsbrede 
mobiliteitsvisie. 

• In de Nota van Beantwoording geeft u aan dat de aanleg van het lintpark 
geen randvoorwaarde is om te kunnen (starten met) bouwen. Dit stemt ons 
als bewoners van de Planetenlaan zeer ongerust. Wij krijgen geen enkele 
garantie dat deze groene buffer tussen onze woningen en de geplande 
ontwikkeling überhaupt gerealiseerd zal worden. Wij vrezen een situatie 
waarin wij, nu gesust met dit lintpark, uiteindelijk aankijken tegen een 
deels gerealiseerd programma, maar zonder de maatregelen die dit voor ons 
nog enigszins acceptabel maken. 



• Tot slot willen hier melden dat wij de inspraakreactie van de heer Dalmolen 
ondersteunen. De zorgen en aandachtspunten die door hem worden 
genoemd hebben wij ook. 

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van ons inspraakmoment en bedank ik u 
voor uw aandacht. Onze inspraakreactie is per e-mail verstrekt aan de griffie zodat 
u die nog eens kunt lezen.  


