
        Haarlem,  28 november 2019. 
 
 
Dames en Heren, 
 
Mijn naam is Bert van den Elsaker, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Parksight, 
het appartementencomplex aan de Sportweg naast de toekomstige sporthal. 
 
Namens de VvE wil ik reageren op agendapunt 12 (vrijgeven krediet sporthal) 
 
Programma van eisen. 
Op pag. 12 van het PVE zijn de stedenbouwkundige eisen voor de sporthal geformuleerd.  
Daarin wordt voorop gesteld dat de hoofdentree gelegen moet zijn aan de Sportweg.  
 
Vervolgens wordt melding gemaakt van het feit, dat tijdens een bewonersavond zowel de 
omwonenden als de sportverenigingen “de wens hebben uitgesproken om de Sportweg 
zoveel mogelijk te ontlasten en verkeersbewegingen zo veel mogelijk te verplaatsen naar de 
P. Voskuilstraat, bijvoorbeeld door de hoofdentree van de sporthal aan deze straat te 
vestigen”.  
 
Uit deze volgorde en formulering van de programma-eisen blijkt dat de wensen van het 
Projectteam  Ontwikkelvisie Orionzone (POO)  leidend zijn in de opdracht aan de 
projectontwikkelaars. 
 
Standpunt VvE Parksight 
Wij zijn het pertinent oneens met deze volgorde en formulering in het PVE en wel om de 
volgende redenen: 

1. Een entree aan de Sportweg zal onherroepelijk leiden tot verkeer- en geluidoverlast 
alsmede tot onveilige verkeerssituaties (voor fietsers, voetgangers en auto’s); 
Dat is onacceptabel voor de omwonenden en sportverenigingen en past ook niet in 
de Ontwikkelvisie Orionzone, waarin de Sportweg notabene een groene en 
verkeersluwe entree tot het Schoterbos moet worden. 

2. Het probleem voor bewoners (en sportverenigingen) kan voorkomen worden door de 
entree aan de P. Voskuilstraat te situeren, waar in de visie van de Orionzone een 
parkeergarage moet komen op de plek van het huidige zwembad. Een entree aldaar 
strookt derhalve volledig met de lange termijnvisie. 

3. Met een entree aan de P. Voskuilstraat is het aan de projectontwikkelaars c.q. 
architecten om ervoor te zorgen dat er (conform de wens van het POO) aan de 
Sportweg “geen blinde gevels ontstaan, maar een aantrekkelijke en voldoende 
transparante plint”: die opdracht moet makkelijker te realiseren zijn dan een 
hoofdentree zonder verkeer- en geluidoverlast. 

4. Zo lang de parkeergarage op de plek van het huidige zwembad niet gerealiseerd is, 
zal een korte termijn-oplossing gevonden moeten worden voor het parkeren t.b.v. de 
sporthal. 
Een voorstel voor een parkeergarage onder de sporthal is helaas (om financiële 
redenen) afgeschoten.  



Alternatief is om aan de P.Voskuilstraat i.p.v. langsparkeren (huidige situatie) 
parkeervakken haaks op de rijbaan te creëren. In combinatie met het huidige 
parkeerterrein voor de tennisvereniging en het zwembad wordt aldus voorzien in een 
forse toename van het aantal parkeerplaatsen. 
Voor het geval dat onvoldoende mocht blijken te zijn en/of men toch gebruik wil 
maken van het parkeerterrein bij de DEKA-markt en de toekomstige parkeer-
mogelijkheden op de huidige locatie van de noodlokalen en noodsporthal,  zal een 
korte looproute gecreëerd kunnen worden naar de entree aan de P. Voskuilstraat. 
Ook hiervoor geldt dat het aan de architecten is om een creatieve oplossing te 
bedenken. 

 
Advies/verzoek 
Op grond van voornoemde argumenten wil de VvE Parksight u dringend adviseren en 
verzoeken om het programma van eisen aan te passen en voorop te stellen dat de 
entree van de nieuwe sporthal aan de P. Voskuilstraat dient te komen. 

 
 
 
Vereniging van Eigenaren Parksight, 
Mr. B. van den Elsaker, 
voorzitter@parksight.nl 

 
 


