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  Verwerking reacties op VO PROJECT Aart van der Leeuwstraat e.o.    

        Afdeling:  PCM      datum: 2022 

Reactie per mail of per formulier 

Cd Naam Adres Huisnr Postcode Plaats E-mail Vermelding  
Ja/ Nee 

A. Spaarnelanden       

B. X       

C. X       

D. X 

 

      

E. X 
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Beantwoording 

A.  

Reactie Antwoord 
Bij nader inzien is de besproken verdeling van de 
vuilcontainers niet optimaal. Ze zijn nu 
gesitueerd recht voor de entrees van de 
woningblokken. Vanwege beperkte ruimte 
tussen de parkeervakken, trottoir en kabels en 
leidingen zijn het geen ondergrondse containers.  
Ik heb een alternatief ontwerp toegevoegd 
waarbij we de containers bundelen en allemaal 
ondergronds maken. Daardoor kunnen we met 
minder containers toe maar hebben we toch 
voldoende capaciteit (ondergrondse containers 
hebben meer inhoud). Het voordeel is ook dat 
het mooier staat omdat ze niet meer recht voor 
de entrees staan en allemaal ondergronds 
worden. 

In overleg met Spaarnelanden en Pre Wonen is het voorgestelde alternatief van Spaarnelanden verder uitgewerkt. 
De containers worden gebundeld op drie locaties. Door er ondergrondse containers van te maken is er meer 
capaciteit en het levert ook parkeerruimte op.  
De afstand van de drie bundel locaties ten opzichte van de ingangen van de woonblokken is nog steeds binnen de 
marge. Ook staan ze nu niet pal voor de ingangen, wat natuurlijk een veel fraaier beeld geeft.  
Er zijn proefsleuven op de drie beoogde locaties gegraven om te controleren of het ook daadwerkelijk kan ten 
opzichte van aanwezige ondergrondse kabels en leidingen. Er is met Liander afgestemd en de conclusie is dat het 
kan.  
 

 

Conclusie:  Locaties containers zijn afgestemd, gecontroleerd en  worden aangepast in het definitief ontwerp. 
 

B. 

Reactie Antwoord 

Beste,  
 
Ik woon zelf nog op de aart van der leeuwstraat 
en wij zijn een gezin met 3 kinderen wij krijgen 
een huis waarvan de keuken in de woonkamer is 
en de totale oppervlakte 21m2 is wat erg weinig 
is en zelfs kleiner dan nu.  

U heeft een reactie gegeven op het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de Aart van der Leeuwstraat. Dit 
ontwerp gaat over de inrichting van de straat en omgeving van de opnieuw te bouwen woningen. 
 
De woningen die gebouwd worden zijn eigendom van Pré Wonen. Voor de bouw hebben zij een plan opgesteld 
met daarin o.a. de maten van de woningen, afspraken over de terugkeerregeling naar nieuwbouw en de 
mogelijkheid om via stadsvernieuwingsurgentie te verhuizen naar een andere woning. De plattegronden van de 
nieuwe woningen zijn met bewoners gedeeld. Als huurders andere wensen hebben, dan kan Pré Wonen bekijken 
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Ook de slaapkamer zijn net kippenhokken kan de 
gemeente hier niet iets aan doen aub aub. 
 
Mvg, 
 
Serdar  
Haarlem  
 

of deze bewoners recht hebben op een grotere woning elders. U kunt dan misschien met 
stadsvernieuwingsurgentie op zoek naar vervangende woonruimte elders. 
 
Uw opmerkingen zijn doorgegeven aan Pré Wonen, voor verdere informatie kunt u met Pré Wonen contact 
opnemen via mail@prewonen.nl of 088-770 0000 
 

Conclusie:  Wij raden u aan om contact op te nemen met Pré: mail@prewonen.nl of 088-770 0000 
 
 

 

C.  

Reactie Antwoord 

Hallo, 
 
Wij wonen al jaren op de Aart van der 
leeuwstraat  en wij wachten al hee lang op de 
nieuwe bouw project. 
 
Alleen tot onze verbazing zijn de woningen erg 
klein en niet echt geschikt voor gezinnen, daar is 
totaal geen rekening mee gehouden.  
 
Keukens zitten in de woonkamer dat is op zich 
niet verkeerd maar de woonkamer is dan heel 
erg klein dat is toch niet normaal en slaapkamer 
zijn erg klein.  
 
Willen jullie hier in grijpen als gemeente aub 
want pre wonen wilt hier niet mee aan denken. 
 
Dank u alvast  
 

Zie antwoord bij B 
 

mailto:mail@prewonen.nl
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Conclusie: Wij raden u aan om contact op te nemen met Pré: mail@prewonen.nl of 088-770 0000 

 

D. 

Reactie Antwoord 

Woningen  erg kleinen wij en de buren zijn erg 
ontevreden. Het wordt is tijd dat gemeente gaat 
ingrijpen  
 

Zie antwoord bij B  

Conclusie: Wij raden u aan om contact op te nemen met Pré: mail@prewonen.nl of 088-770 0000 

 

E.  

Reactie Antwoord 

Erg slecht en erg kleine woningen ik en mijn 
gezin wij hebben hier al jaren op gewacht en zijn 
nog wachtende maar de woningen die zij 
aanbieden zijn schandalig klein !  
 
Sorry heb hier geen woorden voor en snap niet 
dat gemeente dit allemaal goed moet keuren 
mensen raken al geïnspireerd laatste jaren door 
die soort kippenhokken maak je het niet beter.  
 

Zie antwoord bij B – NB het betreft een ander huisnummer maar hetzelfde email adres als bij reactie B 
 

Conclusie: Wij raden u aan om contact op te nemen met Pré: mail@prewonen.nl of 088-770 0000 

 

F.  

Reactie Antwoord 

Dit is een TEST 
 

Wij zien dat u een reactie heeft ingestuurd met het woord ‘Test’. Het is ons niet geheel duidelijk of u een reactie 
verwacht. Mocht u alsnog een vraag hebben over de buitenruimte dan kunt u die richten aan 
projecten@haarlem.nl ovv Aart van der Leeuwstraat. Gaat het om een woning dan kunt u zich wenden tot Pré 
Wonen via mail@prewonen.nl of 088-770 0000. 
 

Conclusie: Wij raden u aan om contact op te nemen met projecten@haarlem.nl of mail@prewonen.nl/ 088-770 0000 
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