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Een visie moet een spiegel voorhouden hoe iets in de toekomst gestalte gaat krijgen 
Het dient dan ook een balans te geven tussen nieuwe aspecten en integratie van huidige zaken : een goede 
synthese dus. 
 
Dat er woningen te kort zijn valt niet te ontkennen en het bouwen van nieuwe woningen is dan ook een prima 
zaak. 
Huidige lege plekken opvullen en bestaande bebouwingen herontwikkelen is dan ook prima 
Daarentegen is het plan te bouwen op delen van huidige sportvelden, de toenemende druk op 
verkeersstromen en verminderen van aantal parkeerplaatsen niet zonder meer een goede zaak. 
 
Huidige bewoners zijn erg geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen en willen dan ook graag een zo optimaal 
mogelijke leefbaarheid verzekeren in hun buurt. 
Wij, omwonenden verenigd in 3 wijkraden vinden het dan ook een slechte zaak dat een verzoek tot een 
Leefbaarheid Effect Rapportage door het college is geweigerd. Een LER is een soort Google maps. Je kunt zien 
of er goede samenhang is tussen aantal woningen, voorzieningen als huisartsen en scholen. Het verhoogt de 
transparantie van bestuur en draagt zo bij aan draagvlak onder burger.. Onlangs is er een voorstel aan 
gemeenteraadsleden gedaan om een presentatie over LER te laten geven om hen in ieder geval er kennis van 
te laten nemen door te geringe belangstelling is afgelast. Is dit minachting voor de wensen van de huidige 
bewoners?  
 
Verkeersdrukte 
Een visie dient evenwichtig te zijn, maar hiervan is in de orionzone visie geen sprake.  
Het wordt veel drukker met verkeer maar een gehouden verkeersonderzoek heeft uiteindelijk alleen maar een 
paar algemene termen over drukte opgeleverd. Dat het kruispunt  Rijksstraatweg / Jan Gijzenkade tot een van 
de drie drukste punten in Haarlem is  met opstoppingen en files weerhoudt College er niet van daar juist daar 
het nieuwe Stadionplein het centrum van nieuwe bebouwing te positioneren..   
 
Mobiliteit 
College wil bewoners een andere vorm van mobiliteit opleggen, auto weg en per fiets en OV vervoer regelen; 
dat kan natuurlijk niet zomaar mensen hebben vrijheid om te kiezen toch ? 
In visie wordt gesproken over 40% meer fietsen. Dit getal komt uit de lucht vallen, er is totaal geen meting 
gedaan over aantal fietsen en in werkelijkheid heeft vrijwel iedereen in Orionzone een fiets want met een auto 
kun je de binnenstad helemaal niet in. Toch wordt op basis van een ongefundeerde opmerking: 40% meer 
fietsen een fietsplan ontwikkeld  
 
Parkeren.  
Op18 december 2018 is door gemeente een nieuwe parkeernorm vastgelegd en die bedraagt 0,8 voor sociale 
woningbouw, 1,5 voor midden prijs en 1,7 voor dure woningen. In Orionzone komen ca 684 woningen dat zou 
dus inhouden ca 810 parkeerplaatsen. Waar zijn die plaatsen in visie geprojecteerd ? 
 
Beschermd stadsgezicht 
Orionweg en Planetenplein zijn door overheid op 1 jan 2018 tot beschermd stadsgezicht benoemd. Kun je dan 
zo maar woontoren van 7 hoog daar tegenover zetten ? Moet je in de plannen bij Planetenlaan geen rekening 
houden met huidige status ? 
 
Auto alleen elektrisch ? 
Autoverkeer moet maar anders, iedereen een elektrische auto, dan zijn er geen plekken voor de deur nodig 
????  
Wie zegt overigens dat we over 10 jaar niet allemaal op waterstof als brandstof overgegaan ?? 
Moeten die elektrische auto’s niet elke nacht worden opgeladen `? Waar laat je de auto na opladen niet voor 
eigen deur? Dan voor die van je buren ? 
Voor opladen zijn laadpalen nodig wellicht duizenden en waar komen die dan in Orionzone? Wie betalen al die 
wellicht tijdelijke laadpalen? Of liever zo veel mogelijk voor eigen woning opladen met snoeren Maar dan moet 
je ze wel voor je deur kunnen zetten. 
 



Advies  
Stel de visie niet definitief vast, maar in concept , doe zeer gedegen huiswerk, inclusief richtlijnen uit een dit 
jaar  3e kwartaal komend algemene verkeer mobiliteitsplan voor Haarlem en stel dan volgend jaar de visie vast  
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