
 
 
 
Nota van beantwoording Economische visie Haarlem 
 
Inleiding 
De Economische visie Haarlem en bijbehorende agenda 2020 - 2024 zijn tot stand gekomen via een 
integrale aanpak en intensief participatietraject in de stad. De gemeente is in het najaar van 2019 in 
gesprek gegaan met ondernemers, koepelorganisaties, belangenverenigingen en kennis- en 
onderwijsinstellingen. Er zijn interviews en rondetafelgesprekken geweest. Ook zijn er online 
enquêtes onder ondernemers en de beroepsbevolking uitgezet. We hebben veel ideeën opgehaald. 
Daarnaast hebben we veel vragen tijdens het proces kunnen beantwoorden. Tevens is er via de 
mailbox economie@haarlem.nl contact geweest en zijn er vragen beantwoord.  
 
Na het participatietraject is de Economische visie tot stand gekomen en besproken in de staf en het 
college. In het college is het besluit genomen om het document vrij te geven voor inspraak. De 
inspraakperiode was van 9 maart t/m 19 april 2020.  De ondernemers in de stad hebben we 
geïnformeerd en hebben de visie per e-mail ontvangen.  
 
Ontvangen reacties 
 

Naam  Reactie Antwoord 

Mevrouw 
L. Boomsma 

Wat ongelooflijk jammer dat Haarlem met een 
grote partij als ' Groen Links' alleen maar kiest 
voor economische groei, meer inwoners etc en 
niet voor een LEEFBARE STAD' . dat zou namelijk 
het eerste doel moeten zien.  
Het is een keuze voor mensen die elders werken 
om hier te komen wonen.  
-Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer. 
-Bouw voor senioren royale appartementen zodat 
ze hun huis achterlaten voor gezinnen. (ook op de 
plek van Koningstein had dus weer hoogbouw 
kunnen komen, weer gemiste kans) Waarom 
hoogbouw waar het eerst laag was (Haarlem 
Zuidwest) en laagbouw waar het hoog was?  Wat 
een wonderlijke beslissing!  
- De Waardepolder is prima zo en er kan nog een 
beetje aan bedrijven bijgebouwd worden. er is 
gelukkig ook wat ruimte voor groen zodat de 
mensen in hun pauze lekker kunnen luchten. 
- Zorg voor meer groen!  Haarlem is nog altijd 
zeer versteend!  
 

De Economische visie 
Haarlem zet in op een 
leefbare stad door focus op 
een duurzame en circulaire 
economie, een goede woon-
werkbalans, gezonde 
arbeidsmarkt en nieuwe 
werklocaties rondom OV-
knooppunten om het 
openbaar vervoer gebruik te 
stimuleren.  
De economische visie  
is via een integrale aanpak tot 
stand gekomen. En vormt een 
onderdeel van een breder 
Haarlems beleid, waarin ook 
thema’s zoals duurzaamheid, 
groen, openbare ruimte, 
wonen en openbaar vervoer 
aan de orde komen. Dit beleid 
wordt vastgelegd in de 
Omgevingsvisie voor Haarlem: 
een integrale visie voor de 
toekomst van de stad.  
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