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Schriftelijke vragen over het betrekken van de omwonenden bij de nieuwe 
sporthal aan de Sportweg  

De VVD Haarlem heeft kennis genomen van de informatienota van het college over de gunning van de nieuwe sporthal aan 

de Sportweg. Hieruit blijkt dat (een deel van) de omwonenden (Bewoners van Parksight) zich hebben teruggetrokken uit het 

gunningsproces, omdat geen van de ontwerpen voldeed aan hun wensen. Desalniettemin is het college onverminderd 

voortgegaan met de gunning, en het wijzigen van de bestemmingsplannen. De bewoners uiten hun onvrede via de pers en 

de gemeenteraad. 

Dit leidt bij de VVD Haarlem tot de volgende vragen:  

1) Hoe heeft het college het signaal van deze omwonenden om zich terug te trekken uit de gunningscommissie, 

beoordeeld? 

2) Heeft het college nog geprobeerd om hierover met de omwonenden in gesprek te gaan? 

3) Waarom heeft het college besloten om het gunningsproces (onverminderd) voort te zetten? 

4) Hoe voelt u zich bij die beslissing? 

5) Op welke wijze heeft de gemeente na het terugtreden van de omwonenden uit de gunningscommissie contact gehad met 
de omwonenden? Kunt u hiervan een overzicht geven? 

6) Hoe belangrijk vindt het college het draagvlak van de direct omwonenden ten aanzien van de nieuwbouwplannen? 

7) Hoe beoordeelt het college de kans dat dit project vertraging oploopt door lange juridische procedures door omwonenden 

die zich niet gehoord voelen?   

8) Kan het college overzichtelijk en inzichtelijk maken (totaallijst) welke zorgen zij vanuit de omwonenden hebben 

ontvangen, op welke wijze deze ondervangen worden met deze plannen (of op een andere wijze), en waar de bewoners 

om een compromis gevraagd wordt vanwege andere belangen?  
9) Bent u bereid deze vragen te beantwoorden en op te sturen voor het volgende besluitvormingsmoment in dit dossier?  

Met vriendelijke groet, 

Peter van Kessel  

VVD Haarlem 
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