
Amendement “Geen supermarkt Orionzone zonder draagvlak” 

  

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 februari 2020 

Constaterende dat 

• Op basis van de inspraakreacties het opnemen van een supermarkt, zonder draagvlak van de 

bewoners in Sinnevelt, is geschrapt uit de definitieve ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan. 

Overwegende dat 

• De verwerking van de inspraakreactie niet consistent in de visie is opgenomen en dat dit voor 

onduidelijk bij de buurtbewoners zorgt; 

• Dat er op blz. 20 van de visie de suggestie wordt gewekt dat de supermarktmeters over Haarlem-

Noord onevenwichtig verdeeld zouden zijn, terwijl het aanbod naar oordeel van o.a. de bewoners wel 

degelijk evenwichtig is verdeeld over Haarlem-Noord; 

• Bij draagvlak onder bewoners het vestigen van een supermarkt wel mogelijk moet zijn, maar dat er op 

dit moment geen noodzaak is om supermarktmeters aan de zone toe te voegen. 

Wijzigt 

- Op blz. 14 verdwijnt de tekst “Onderdeel hiervan is het toevoegen van een nieuwe supermarkt in de 
zone. Op dit moment is de supermarktdichtheid in dit gebied lager dan het Haarlems gemiddelde en is 
er sprake van een gat in het verzorgingsgebied van de supermarkten. “ 

- Op blz. 20 verdwijnt de tekst “De verdeling van supermarktmeters over Haarlem-Noord vertoont een 
onevenwichtigheid, waarbij de dichtheid aan supermarkten aan de oostkant van Haarlem-Noord veel 
hoger is dan aan de westkant” 

- Op blz. 20 verdwijnt de tekst “Dit betekent dat er in principe ruimte is voor het verplaatsen van 
supermarktmeters van elders in Haarlem-noord naar de Orionzone. In de eerdere conceptversie van 
deze ontwikkelvisie was een dergelijke ontwikkeling expliciet opgenomen: de hoek van de Orionweg / 
Top Naefflaan was gemarkeerd als een plek waar een nieuwe supermarkt zich zou kunnen vestigen, 
mits het zou gaan om (hoofdzakelijk) het verplaatsen van supermarktmeters van elders in Haarlem-
noord .” 
 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA Haarlem GroenLinks Haarlem D66 Haarlem CDA Haarlem 


