
 
Verkeersinfarct met een supermarkt 

amendement 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020, in beraadslaging 
over de Ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan; 
 
 
Constaterende dat: 
● Op bladzijde 14 van de ontwikkelvisie onder het kopje ‘Voldoende voorzieningen’ staat dat het 

toevoegen van een nieuwe supermarkt in de zone onderdeel van de ontwikkelvisie is;  
 
● Er verder in de visie gesteld wordt dat als een initiatiefnemer aangaande een supermarkt zich 

in de toekomst meldt, de gemeente dat initiatief opnieuw zal afwegen; 
 
● Hierdoor ruimte overgelaten wordt voor initiatieven tbv van een nieuwe supermarkt;  
  

 
Overwegende dat: 
● Uit het participatietraject en de inspraakreacties blijkt dat er in de wijk weinig draagvlak is 

voor een nieuwe supermarkt; 
 
● Bewoners vrezen voor een verkeersinfarct en de verkeersveiligheid als er op de hoek 

Orionweg/Top Naefflaan een supermarkt toegestaan wordt; 
 
 
Besluit om: 
● De zinsnede op bladzijde 14: ‘Onderdeel hiervan is het toevoegen van een nieuwe supermarkt 

in de zone. Op dit moment is de supermarktdichtheid in dit gebied lager dan het Haarlemse 
gemiddelde en is er sprake van een gat in het verzorgingsgebied van de supermarkten.’ te 
schrappen; 
 
● De zinsnede op bladzijde 6: ‘Mocht in de toekomst een initiatiefnemer zich melden met een 

initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving kan rekenen, en dat inpasbaar is op basis van 
het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria, dan zal de gemeente dat 
initiatief opnieuw afwegen.’ te schrappen; 
 
● De zinsnede op bladzijde 20: ‘Dit betekent echter niet dat de komst van een nieuwe 

supermarkt in de zone definitief is uitgesloten. Mocht in de toekomst een initiatiefnemer zich 
melden met een initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving kan rekenen, en dat inpasbaar 
is op basis van het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere ruimtelijke criteria, dan zal de 
gemeente dat initiatief opnieuw afwegen.’ te schrappen; 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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