Amendement: Buurtgroen

moet je doen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 december 2021,
Constaterende dat:
• Het college voorstelt de Omgevingsvisie Haarlem 2045 vast te stellen;
• Het schema op blz 142 per type gebied aangeeft in welk volgorde de strategische keuzes
worden ingepast;
• De strategische keuze “bevorderen gezonde leefomgeving” in het centrumgebied, het
centraal stedelijk gebied en het stedelijk gebied in die volgorde respectievelijk op plek 3, 4 en
4 staat;
Overwegende dat:
• Buurtgroen bestaat uit groen in de directe woonomgeving. Dit is het groen dat bewoners zien
door hun raam, of als ze uit hun woning stappen. Dit zijn de plekken waar (kleine) kinderen
spelen of bewoners hun hond uitlaten. Het groen is primair gericht op het welzijn van de
gebruiker. Bewoners hebben vaak een direct belang bij de inrichting van buurtgroen;
• Buurtgroen wezenlijk is voor leefbare buurten en wijken;
• Met de prioritering op blz. 142 het buurtgroen dreigt te worden verwaarloosd;
• Buurtgroen een onontbeerlijk onderdeel is van de strategische keuze Mengen & Verdichten.
Besluit:
Bij het strategisch thema 01 Mengen & verdichten op blz 14 de tekst te wijzigen in (wijziging
cursief):
01 Mengen & verdichten
We moeten extra woningen bouwen om te zorgen dat er voor alle doelgroepen een woning is.
Hierbij is niet de kwantiteit leidend maar de kwaliteit. Dit betekent dat we de waardevolle
karakteristieken van Haarlem en Spaarndam koesteren, dat de woonwerkbalans minimaal gelijk
blijft, het buurtgroen wordt versterkt, de groene landschappen worden verbeterd en het
autoverkeer niet toeneemt. De extra woningen komen vooral rondom de HOV knooppunten en in
de ontwikkelzones.
Dat doen we door:
• Woningbouw te concentreren in grootschalige gebiedsontwikkelingen;
• Een substantieel aantal arbeidsplaatsen toe te voegen aan de Waarderpolder en bij OVknooppunten;
• Bestaande wijken te beschermen: menging en cultuurhistorische waarden behouden;
• De leefbaarheid van wijken en buurten te versterken met buurtgroen.
Dat de speerpunten bij de strategische keuze Mengen & verdichten conform bovenstaande tekst
op diverse plaatsen in de ontwikkelvisie wordt aangepast.
En gaat over tot de orde van de dag.
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