
GEEN WIJZIGING FUNCTIE JUNOPLANTSOEN OOST (nrs. 1-73, 4-28)
HANDTEKENINGENACTIE

Aan: Gemeente Haarlem
Ter attentie van B&W en Gemeenteraad 
Grote Markt 2,
2011 RD HAARLEM

Per adres: griffiebureau@haarlem.nl

Datum: 19-12-2017

Van: Bewoners Junoplantsoen Oost

De Liduinaschool is bezig met een project dat vooral uitbreiding van de speelmogelijkheden 
voor hun leerlingen beoogt en dat ten koste gaat van het Junoplantsoen Oost.

Er is inmiddels een handtekeningen-actie gehouden die kenbaar wil maken dat de 
meerderheid van de bewoners tegen elke wijziging van de huidige functie is, die van 
honden-losloopplaats.

Als bijlage vindt u de lijst met handtekeningen van de meerderheid van de 48 betrokken 
huizen.

De meerderheid wil een zo rustig mogelijk plantsoen, dus:
• Geen ontsluiting of opwaardering
• Niet nog meer overlast. Zeker niet buiten schooltijden.
• Geen speeltoestellen en of speelplek in het plantsoen, buiten het huidige schoolplein.
• Geen afsluiting van de dwarsstraten.

Achtergronden:
Zo'n 15 jaar geleden werd het tot dan toe heel rustige Junoplantsoen opgeschrikt door een 
grote verbouwing en uitbreiding van de Liduinaschool. Het peuterschooltje met een paar 
lage klassen lagere school werd een volwaardige lagere school met 285 leerlingen. Een paar 
actieve ouders met kinderen op de school hadden dit uit naam van het gehele Junoplantsoen 
zo gerealiseerd.
Er verscheen ook een schoolplein dat wordt bevolkt door jonge kinderen die natuurlijk niet 
geluidloos acteren en voor behoorlijke overlast zorgen.

De huizen, genummerd 6 tot 28, zijn boven- en benedenwoningen, die hun leefruimte 
hebben aan de zuidkant van de woning. Dat is aan het plantsoen, zonder dat er nog een 
voortuin tussen zit. Tezamen met het feit dat die woningen erg gehorig zijn, lijkt het alsof 
alles in het plantsoen in hun huiskamer plaatsvindt.

Er zijn binnen een straal van 150 meter van de school maar liefst 3 locaties waar kinderen 
kunnen spelen, te weten: De speelplaats bij het Posthuis; het speelveld aan het begin van de 
Mercuriusstraat langs de Marnixstraat en de speelplaats aan het einde van de Zaanenlaan.



Wij vragen de gemeente de richtlijn in het “Handboek inrichting openbare ruimte Haarlem 
Noord versie juni 2016; De Planetenbuurt, Streefbeeld, pag.27”, de zin:
“de groene pleinen mogen worden opgewaardeerd tot een bijzonder ingerichte plek met een 
aantrekkelijke gebruiks- en verblijfsfunctie. ” niet als een wet van Meden en Perzen te 
beschouwen en het Junoplantsoen daarvan uit te zonderen.

Wij vragen de gemeente geen medewerking te verlenen aan de plannen van de 
Liduinaschool.
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