
 

 

B&W-besluit: 

1. Het college stemt in met het beeldkwaliteitplan Delftwijk,  

2. Het college start de inspraakprocedure op het beeldkwaliteitplan 

3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. De media krijgen een persbericht. 

4. De commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd 

5. Financiële paragraaf:  Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 
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Bestuurlijke context 
Delftwijk is een groene en ruim opgezette woonwijk. Gunstig gelegen op een kwartiertje fietsen van het 

centrum van Haarlem en op een steenworp afstand van het duinrijke en rustige Kennemerachterland. 

De wijk is volop in ontwikkeling; de komende jaren worden verouderde woningen vervangen door een 

variatie aan koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Centraal in de wijk komt een wijkpark dat 

aansluit op een nieuw te realiseren winkelplein. In 2005 is een start gemaakt met de herstructurering van 

het winkelcentrum Marsmanplein. De komende jaren wordt het Marsmanplein verder ontwikkeld tot het 

kloppend hart van Delftwijk. Ook wordt geïnvesteerd in de maatschappelijke voorzieningen in de wijk. 

Deze worden uitgebreid en toegespitst op de vraag uit de buurt. In een wijk, zo volop in beweging moet 

het aangenaam wonen en leven zijn. De gemeente Haarlem, de woningcorporaties, wijkorganisatie en 

bewoners zetten zich daarom samen in voor een aantrekkelijke en leefbare wijk.  

 

Als uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 heeft de stuurgroep Delftwijk, 

waarin de corporaties en de gemeente Haarlem gezamenlijk  het programma Delftwijk aansturen, 

opdracht gegeven voor Delftwijk een Beeldkwaliteitplan op te stellen. Het Beeldkwaliteitplan is een 

nadere uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig kader Delftwijk 2020. 

Het Beeldkwaliteitplan Delftwijk heeft tot doel de ontwerpers een leidraad mee te geven voor de 

inrichting van de openbare ruimte en de nieuwbouw. 

De Stuurgroep Delftwijk heeft het Beeldkwaliteitplan in haar vergadering van 1 maart j.l. vastgesteld. 

Het Beeldkwaliteitplan zal na inspraak ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat 

het voor de welstandscommissie als kader kan dienen voor toetsing van bouwvergunningsaanvragen. 

Voor de inspraak wordt een inspraakplan opgesteld. 
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