
Als bewoner van een aangrenzend huis van dit project ben ik (zijn wij) het niet eens met volgende stelling uit 

de startnotitie. 

 

"De bebouwing is minimaal 4 en maximaal 6 lagen hoog met de mogelijkheid van een toren tot 10 lagen hoog 

aan de zuidkant van het terrein. Achter de Spaarndamseweg moet de hoogte aansluiten op de omliggende 

bebouwing." 

 

Eerder was het 3 woonlagen en werden er artist impressions getoond van achtertuinen aan achtertuinen met 

eenzelfde lengte van tuin en eenzelfde hoogte als onze huizen. Woonhuizen aan woonhuizen. 

 

Wij maken ons zorgen om; 

1) De potentieel verminderde lichtinval op onze tuin en woningen. 

2) Flats tegenover onze tuinen met een te korte tuin/ groenrand waardoor de privacy wegvalt. 

3) Meer (geluids-) overlast uit de 'flats' dan koopwoningen door aanwezigheid van aandachtsgroep en 50% 

sociale huurwoningen. 

 

Daarnaast zijn wij benieuwd naar het onderzoek in opdracht van de Gemeente Haarlem en de uitkomsten van 

dit onderzoek waaruit blijkt dat de school die hier zou komen niet nodig blijkt te zijn. Dit heeft namelijk deze 

wijzigingen tot resultaat gehad en dat hadden we eerder niet met elkaar afgesproken. 

Wat wij in de buurt zien is een heel ander beeld. 

Steeds meer jonge ouders en stellen (uit o.a. Amsterdam) verhuizen naar deze buurt. 

Ouders met baby's en jonge kinderen. Wij en onze buren zijn hier zelf een voorbeeld van. 

Er komen en zijn dus steeds meer kinderen in deze buurt en specifiek dit deel van de buurt. Er is verjonging en 

geen vergrijzing gaande. 

Het onderzoeksrapport en de resultaten zou ik graag ontvangen ter inzage. Dit kan namelijk de besluitvorming 

in dit project dermate omgooien (zoals nu ook is gebeurt) dat onze woontoekomst er heel anders uit kan 

komen te zien. 

 

Het komt er in het kort op neer dat wij eenzelfde type maar dan uiteraard moderne bebouwing wensen 

aangrenzend aan onze achtertuinen. Koopwoningen in het middensegment. Deze wens en misschien zelfs eis 

lijkt mij de voorkeur van alle bewoners die aangrenzend aan het Sonneborn terrein wonen. Dit met oog op 

woongenot, lichtinval en rust in de achtertuin. 

 

De hoogbouw (met eventuele woontoren en sociale huur en of aandachtsgroep) kan juist mooi aan het 

Spaarne gerealiseerd worden. Dit was en is volgens mij de nog steeds de binnen de ontwikkelvisie 

Spaarndamseweg. 

 

Wij zouden graag bevestigd worden in deze wens. 

Namens meerdere bewoners. Hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 

 

Michiel de Wijn 


