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Bijlage: Zienswijze Wijkraad Welgelegen op VO Houtplein
Geachte dames en heren,
Onlangs namen wij kennis van de zienswijze van de provincie Noord-Holland op het
Voorlopig Ontwerp Herinrichting Houtplein te Haarlem (uw kenmerk 918138/1152959).
Bij deze ontvangt u de zienswijze op dit VO van Wijkraad Welgelegen, de wijk waar het
Houtplein en omgeving deel van uit maakt. (bijlage)
Zoals u in onze zienswijze kunt lezen, stellen wij de gemeente Haarlem voor om het project
Houtplein te verbreden tot een project dat de gehele busroute door de wijk Welgelegen omvat,
inclusief de geplande inrichting van het HOV-knooppunt Buitenrust (zie de Haarlemse
Structuurvisie Openbare Ruimte uit 2017, sleutelproject 2).
De begrenzing van het nu voorliggende Houtpleinproject stamt uit 2011 en is door recente
ontwikkelingen en inzichten inmiddels achterhaald. (zie daarvoor ook de presentatie van
Actieplatform Buskruit van 27-11-2018, bijgevoegd)
Om te voorkomen dat er nu veel geld wordt uitgegeven aan de realisatie van een
Houtpleinproject dat binnen afzienbare tijd weer aangepast moet worden, willen wij u
voorstellen met de gemeente Haarlem in gesprek te gaan over toekomstgerichte planvorming
rond het OV en de logische volgorde van uitvoering van de bijbehorende projecten. Wij
zouden daarbij willen aandringen op het op korte termijn alvast omleiden van één van de
regiolijnen (346, de dubbeldekkers). Een kleine ingreep die gemakkelijk te realiseren is.
Zodoende kan er bij de herinrichting van het Houtplein rekening gehouden worden met de
menselijke maat die voor een woonwijk zou moeten gelden: minder bussen, geen
volumineuze (hoogte, lengte) en voorrang voor voetgangers en fietsers. Pas dan zal er sprake
kunnen zijn van een veilige leefomgeving voor bewoners en een kwalitatief hoogwaardig
verblijfsgebied voor gebruikers van het plein en omgeving.
Uiteraard zijn wij bereid onze visie in een persoonlijk gesprek toe te lichten.
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