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HAARLEMSE BOMENWACHTERS HP 2022-02-21      
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is in NL met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

Ontwikkelstrategie Zuid West 

Beste raadsleden,  
De leefbaarheid van de wijk moet nu en in de toekomst het gemeentelijk belang 

zijn. Dit streven naar een goede kwaliteit van de leefomgeving ontbreekt. Bouwen is geen doel op 

zich maar een kans indien de leefomgeving wordt verbeterd. Liever een goede leefomgeving dan 

ruimtelijke kwaliteit. 

PARTICIPATIE 
Tot nu toe zijn de bewoners alleen geïnformeerd en hebben zij wensen kunnen uiten. Van 
samenspraak om oplossingen en alternatieven te bedenken is nog geen sprake geweest. De 
(deskundige)bewoners willen participeren conform het participatiebeleid en meebeslissen over de 
inhoud van de raadsstukken omdat het hun leefbaarheid beïnvloed.  
 
1.De gemeentelijke kosten die niet worden gedekt door de WBI-subsidie worden naar redelijkheid en 
proportionaliteit naar de verschillende deelgebieden toegerekend, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen drie niveaus: 1) Deelplan specifieke kosten, 2) Investeringen op zone-niveau en 3) 
Bovenwijkse kosten.  
Er kan beter worden aangegeven hoeveel % van de WBI waaraan wordt besteed? Zo niet dan gaan 
de arbeidskosten oplopen en blijft er te weinig voor de investering over. 
2.Welk (kosten)deel van de infrastructuur openbare ruimte komt voor rekening van de gemeente? 

3. Het versterkt de banden met de investeerders die herontwikkeling en bouw tot doel hebben en 
vanuit hun strategie de samenwerking hebben gezocht met de gemeente.  
Is investering het werkelijke doel of rendement op de investering of ……..? 

4. Het masterplan omvat:  
• Programma van Eisen voor de Fysieke Leefomgeving  
• Stedenbouwkundige uitwerking op zone niveau inclusief uitgangspunten beeldkwaliteit  
• Mobiliteitsplan  
Waarom ontbreekt het stedenbouwkundig plan van eisen SPvE en wordt er direct een 
beeldkwaliteitsplan gemaakt? De raad wordt niet in de gelegenheid gesteld om te kwantificeren 
waar de prioriteiten liggen. Zeker nu blijkt dat  De eerste resultaten wijzen uit dat het gewenste 
karakter van de zone en de ambities op gespannen voet staan met de beschikbare ruimte. De 
ruimteclaims op de openbare ruimte zijn groot. Er is bijvoorbeeld voldoende ruimte nodig voor 
klimaatadaptieve maatregelen en vergroening (zoals waterberging en bomen), maar ook voor goede 
voorzieningen voor langzaam verkeer en het vergroten van de leefbaarheid. 
Voor welke ambitie kiest de raad? 
 
5. De gemeente geeft vooraf de inhoudseisen mee en toetst deze plannen aan het masterplan. We 
betrekken hierbij ook een supervisor. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) adviseert de 
gemeente over de door de markt voorgelegde plannen.  
De aan te stellen supervisor dient primair te toetsen op de leefbaarheid nu de ARK alleen de 
ruimtelijke kwaliteit beoordeeld. 
 
6. Handhaven bestaande rooilijnen; huidige grondposities blijven intact (plug in - plug out). Nu 
bekend is welke openbare ruimte openbaar blijft kan ook het Verkeersontsluitingsplan worden 
gemaakt en uitgevoerd. Kan het van Leeuwenhoek park als noodzakelijk groenvoorzieningen 
behouden blijven en verbeterd worden als verblijfspark en ecologische hotspot. 
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7. Op een later moment wordt besloten over hoe we omgaan met de openbare ruimte. Met 
autonome ontwikkelingen binnen de rooilijnen wordt het belangrijk dat er op basis van het 
Verkeersontsluitingsplan al een wijkgroenplan wordt gemaakt om meer  % oppervlak groen in de wijk 
te krijgen. Een andere wijze om m2 groen te krijgen op maaiveldniveau dan ’Steenbreken’ is dan 
vrijwel niet meer mogelijk. Haarlems gemiddelde is 29% Nu: 
Zeeheldenbuurt 12 %       Geschiedschrijversbuurt 14% 
Natuurkundigenbuurt west 35 %   Natuurkundigenbuurt oost 11% 
 
Met vriendelijke groet 
Hilde Prins 

0235323874 

 


