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Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving
omdat Haarlem in NL de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha.

Inspraakreactie Startnotitie Park van Peet
Gemeente Haarlem t.a.v. griffiebureau@haarlem.nl
Geachte raadsleden,
U bespreekt woensdag 13 mei om 17.00 uur de Startnotitie Park van Peet. Hierbij treft U de
zienswijze van de Haarlemse Bomenwachters ondersteund door enkele leden van het Platform
Groen dat niet door de organisatie is geraadpleegd. (mijn verzoek was reageren binnen 24 uur)
In de toelichting bij het Coalitieprogramma staat Het versnellen van de bouw van woningen staat
daarom hoog op de agenda, maar de groeiende stad blijft een leefbare en gezonde stad, sociaal
evenwichtig, met oog voor kwaliteit. Er breekt met dit akkoord een nieuwe ambitieuze periode aan
van investeringen en bouw in Haarlem die daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van de
stad, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen.
In het Coalitieprogramma zelf staat bij Wonen en ruimtelijke ordening
Er is een tekort aan woningen in Haarlem. We gaan deze periode versneld aan de slag met de
bouwopgave. We verkorten de wachttijd voor woningen. Ons ideaal is een ongedeelde stad, waar
arm en rijk, lager en hoger opgeleiden en jong en oud samenwonen in de wijk. Er zijn veel woningen
nodig, van goede kwaliteit. Dat betekent verdichting van de stad, maar met behoud en verbetering
van de leefbaarheid. We bouwen niet in de groene gebieden rondom de bestaande stad.
De verkiezingsbelofte van met name Groen Links.
We verzoeken u daarom niet in te stemmen met de voortgang van de startnotitie omdat het
project niet bijdraagt aan
• verduurzaming van de stad, de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen.
• De afspraak is gemaakt dat er niet gebouwd wordt in de groene gebieden rondom de
bestaande stad
In het raadsstuk wordt gesteld: De directe omgeving heeft aangegeven -dat als er woningbouw komt
op het weiland- liever laagbouw te zien op een openbaar toegankelijk groen terrein.
Er staat niet tijdens de kennismakingsbijeenkomst was de meerderheid tegen de bebouwing van het
terrein. Dit was geen informatie bijeenkomst. Alleen als er gebouwd mag worden willen de
aanwezigen laagbouw. De aanwezigen waren de direct omwonenden die waren uitgenodigd en niet
de rest van de wijk, de stad of de natuurbelangen groepen (Platform groen).
Het gebied heeft de enkel bestemming recreatie en draagt bij aan de waarden van groen. Het wordt
gebruikt voor het weiden van paarden, wordt gebruikt door diverse soorten wilde dieren, draagt bij
aan de biodiversiteit en is begroeid met kleurrijke wilde planten. Het biedt bewoners en passanten
een groen beeld waardoor je je prettig voelt.
Er spelen nu meerdere bouwinitiatieven in de
Groene zoom, zoals woningen langs het Liewegje, de
volkstuinen langs de Schipholweg en Domus +. Wat
blijft er zo nog over van de Groene zoom . Wilt u
zorgen dat de huidige bestemming behouden blijft?
Met vriendelijke groet,
Hilde Prins
Lid Haarlemse Bomenwachters

