
Inspraakreactie 2, mevr. Beelen 
 
Geachte leden van de commissie ontwikkeling 
 
Voor ons is dit proces en de keuze die vanavond aan u wordt voorgelegd zo langzamerhand een 
mistig geheel geworden. Die Notitie Modellen Orionzone Noord, is dat nu een formeel planproduct? 
Welk besluitmoment is dit in het Haarlems Ruimtelijk Planproces? En wat doen wethouder en 
College er straks mee?  
 
In bijlage 1 staat dat er ruimtelijk-programmatische modellen zijn onderzocht, en wordt u gevraagd 
uw voorkeur uit te spreken voor model 1. Maar het bijzondere is dat er voor het Stadionplein 
helemaal geen keuze is. In model 0 en model 1 wordt het Stadionplein op exact dezelfde wijze 
ingevuld. Alleen gaat model 1 over een veel groter plangebied dan het Stadionplein. Als u vanavond 
meegaat in dit voorstel, dan vindt u het dus goed dat deze wethouder en zijn projectteam op 
stiekeme wijze het plangebied oprekken, en dat zij de opdracht die uw commissie bij de vaststelling 
van de Ontwikkelvisie heeft meegegeven – namelijk bewoners beter te betrekken – aan hun laars 
lappen. 
 
U vraagt zich nu misschien af wat u vanavond dan wel moet kiezen. Het makkelijke antwoord is: kies 
model 0. Het eerlijke antwoord is dat er in de stukken een andere vraag verstopt zit. De echte vraag 
die vanavond aan u wordt voorgelegd, is namelijk de volgende: 

1. In te stemmen met het vergroten van het plangebied zoals genoemd in de Startnotitie 
Stadionplein door daaraantoe te voegen het terrein van het huidige zwembad en EDO. 

2. In te stemmen met het uitwerken van een substantieel groter programma dan waar in de 
vastgestelde Ontwikkelvisie Orionzone van was uitgegaan, en daarbij de in de visie 
opgenomen kaders ten aanzien van bouwhoogte, groen, verkeersveiligheid, parkeren en 
stedelijke kwaliteit overboord te gooien. 

3. Kennis te nemen van het feit dat er op 6 september een informatieavond is geweest waarbij 
de bewoners maximaal zand in de ogen is gestrooid door vooral te benadrukken dat het nu 
echt niet over het zwembad en EDO-terrein gaat. En dat in bijlage 3 nu participatie te 
noemen. 

 
Ook namens de andere bewoners van de Planetenlaan vraag ik u om hier niet mee in te stemmen, en 
wethouder Roduner en zijn projectteam op te dragen de bewoners van Haarlem nu eindelijk eens 
serieus te nemen. 
 
Dank u wel voor uw aandacht, 
Bewoners van Planetenlaan 114 - 166, tegenover EDO-terrein en zwembad 
 


