
Geachte raadsleden, 

Ik spreek hier als bewoner van de ontwikkelzone Zuid-West. 

Sinds de spelregelkaart van de ontwikkelzone Zuid-West ruim 2 jaar geleden door de raad is 

vastgesteld heeft er geen participatie meer plaatsgevonden.  

U herinnert zich vast nog wel de overvolle publiekstribune en refter met spandoeken (zie 

foto) en de honderden bezwaarschiften, omdat de huidige bewoners zich zorgen maakten 

om hun leefomgeving. 

We hoefden ons geen zorgen te maken. Alles zou goed komen. Helaas is het tegendeel waar. 

Volgende maand gaat de ontwikkelstrategie al de besluitvorming in. Een aantal maanden 

later volgt het masterplan, terwijl er afgelopen 2 jaar helemaal geen participatie heeft 

plaatsgevonden. 

Uit de B&W-nota 2021/131691 van 16 maart 2021 blijkt dat al vele besluiten zijn genomen. 

• Zo is de parkeernorm bijna gehalveerd, ondanks dat er op het remise-terrein bij de 

huidige nieuwbouw al veel te weinig parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. En ondanks 

het feit dat de Zeeheldenbuurt zich recentelijk tegen parkeervignetten heeft uitgesproken. 

• Hoe denkt u dat het college dit kan oplossen? Het bestemmingsplan “Parapluplan 

parkeernormen Haarlem 2018” is toch niet voor niets een paar jaar geleden door de 

raad vastgesteld? 

• Daarnaast is het aantal woningen inmiddels op 1472 vastgesteld. Dit was 1400 woningen 

(2000- 600 PlazaWest), waarbij aan de hand van de leefomgeving gekeken zou worden wat 

haalbaar was. 

Uit de informatienota 2022/0011875 van 11 januari jl. blijkt: 

• Dat de woningbouwopgave leidend is i.p.v. de leefomgeving; 

• Dat de ambities uit de spelregelkaart buiten de ontwikkelzone geplaats zullen worden of zelfs 

komen te vervallen. 

Op 20 januari jl. heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Het bijzondere is dat 

bovenstaande punten niet vermeld zijn. Ook zijn de onderzoeken t.b.v. het masterplan niet 

gepubliceerd. Zoals: water, groen, mobiliteit, geluid, stikstof enz. enz.. 

Misschien wordt het eens tijd dat het college zich gaat verdiepen in wat er met participatie 

binnen de nieuwe omgevingswet bedoeld wordt. 

Niet de woningbouwopgave, maar de leefomgeving hoort centraal te staan. 

Wat vraag ik van u als raadslid: 

• Dat u het college alle uitgevoerde onderzoeken binnen 2 weken op de gemeentelijke site laat 

publiceren; 

• Dat u het college opdraagt het volledige participatietraject te doorlopen, voordat de 

ontwikkelstrategie en het Masterplan de besluitvorming in mag gaan; 

• Dat de meedenkgroep en andere belanghebbenden weer inhoudelijk bij het 

participatietraject betrokken worden. 

Participatie is meer dan alleen een vinkje halen. 

Bedankt voor uw aandacht. 


