Inspreken bij Commissie Ontwikkeling op 2 december 2021
aangaande de startnotie Stadionplein
Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Nu kreeg de wijkraad enkele dagen geleden de ‘Startnotitie Stadionplein’ en de bijlage over
de ‘haalbaarheidsstudie St Jacob gebiedsontwikkeling Stadionplein’ onder ogen. Graag wil ik
daar toch wat over zeggen.
Vanuit de wijkraad de Krim en als lid van de klankbordgroep Orionzone ben ik al geruime tijd
actief betrokken bij alle ontwikkelingen in de Orionzone. De wijkraden en klankbordgroep
letten heel goed op hoe de Ontwikkelvisie Orionzone zich in de praktijk aan het ontwikkelen
is. Ze zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien wat invloed heeft op de leefomgeving
van de bewoners in de Orionzone en aangrenzende wijken.
Dit doet mij denken aan de tijd dat ik op school zat en moest zorgen dat ik een voldoende
kreeg voor mijn proefwerken om over te mogen gaan naar de volgende klas.
Wanneer ik op die manier kijk naar de startnotitie en het haalbaarheidsonderzoek dan
krijgen die geen voldoende. Aan het noodzakelijke huiswerk is onvoldoende tijd en aandacht
besteed. Jammer, u gaat niet over.
De 3 wijkraden die direct betrokken zijn bij de Orionzone zijn noch geraadpleegd noch
voorzien van documenten waaraan wordt gerefereerd in de startnotitie. Wanneer dat wel
zou zijn gebeurd dan hadden ze van ons zeker commentaar en opmerkingen gekregen.
Daarmee hadden ze hun huiswerk voor het opstellen van deze stukken naar behoren
kunnen doen.

̶

De wijkraden en klankbordgroep zijn niet de enige die opletten.

̶

̶

Hilde Prins heeft duidelijk gemaakt dat over de groenvoorziening zeer weinig is gezegd.
Het is opgevallen dat over de functie van het stadionplein zelf geen concrete zaken zijn
gemeld. Welke mobiliteit gaat daar ontstaan? Over de effecten van activiteiten die daar
gaan plaats vinden en hoe het plein als een centrale ontmoetingsplek gaat worden
gebruikt door de bewoners van Haarlem-Noord is helemaal niets opgeschreven.
Over de gevolgen van een verdichting van de bebouwing aangaande parkeren en
verkeer is niets gemeld. Deze centrale plek is belangrijk voor alle omliggende wijken.
Wat gaat dat voor hen beteken? Het staat er niet in.
Als je geen voldoende haalt voor je proefwerken ga je dus niet over.
Mijn dringende aanbeveling zou zijn om het huiswerk nog een keer over te doen en dan
gewoon de wijkraden c.q. klankbordgroep erbij betrekken.
Bedankt voor de geboden inspreektijd. Ik sta open voor uw vragen.
Rob van Looveren MSC, vice vz wijkraad de Krim

