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Bloemendaal, 18-05-2020

Geacht College,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Inmiddels hebben de bewoners van de lepenlaan (te Bloemendaal) kennisgenomen van de 
startnotitie van de Gemeente Haarlem inzake het voornemen tot een bestemmingsplanwijziging te 
komen voor het gebied gelegen tussen het Kennemer Sportcenter en woonwijk de Krim.

Onderdeel van deze wijziging vormt de mogelijkheid binnen de kaders van dit gewijzigde 
bestemmingsplan bebouwing ter hoogte van maximaal 15 meter te laten ontwikkelen direct naast het 
Kennemer Sportcenter. Met enige verbazing heb ik hiervan ook kennisgenomen overigens, aangezien 
deze ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan (IJsbaanlaan e.o. uit 2009).

Ondergetekende woont aan de lepenlaan te Bloemendaal, huisnummer 70.
Drie jaar geleden hebben wij dit huis gekocht vanwege de uitstraling en het ruimtelijke gevoel 
geboden door een ruim kavel met vrijheid van uitzicht richting achterzijde c.q. Haarlem.

Na bestudering van de stukken en tekeningen behorende bij deze startnotitie zou in 
geval van effectuering van deze plannen;

1. De te realiseren bebouwing aan de overzijde van het spoor bekeken vanaf de positie 
lepenlaan 70 het vrije uitzicht aan de achterzijde volledig zal wegnemen;

2. De geplande bebouwing tevens horizonvervuiling zal veroorzaken;
3. Door de hoogte van de bebouwing een onacceptabele inbreuk op onze privacy zal betekenen, 

waaronder inkijk in tuin en woonkeuken;
4. De geplande hoogte van de bebouwing invloed zal hebben op de bezonning van onze tuin en 

weerkaatsing c.q. reflectie van licht en warmte zal veroorzaken;
5. De te realiseren bebouwing een significante impact zal hebben op de bestaande ecologische
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Bovenstaande in acht genomen, teken ik bezwaar aan tegen de inhoud van de door uw College 
opgestelde startnotitie.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

u Jeroen Kamphuis
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Geachte meneer van Gorkom,

De startnotitie IJsbaanlaan e.o. is 19 seotemhpr om qh. ^

project kan starten. Daarvoor zal eerst eln sterfenh 71 Dit bekent dat hetmoeten worden. Daar Is de gemeente nu mee begonnen 's/r08?^'7'3 Van E'Sen fSPvE) °Pi?esCeld
worden door de raad. Voor die tijd wordt het SPvFt- • ' ^ zal bestuurliik vastgesteld moeten
worden. De stap daarna is het opstellen van een stedlnh^86 T T kUnnen zienswijzen ingediend 
bestemmingsplanwijziging plaats vindt Ook daarvoor wordTe baS'S Waarvan mogel'jk een

Opc^nonf^t^tl^s art ° hez^ar^ma^rtv^den!^^^8^^^^6"

UsbaanZrs ^rdtrv^belZL.?" 0Verde,ft in2age' He‘ van de

in het bestemmingsplan voor dit gebied op djmïmenT “T* Consollderend opgenomen. Dat betekent 
bestemmingsplan Overdelft kunnen ot 26 mei? a ,"e'W'la8t- De “P"swijzen voor het
informatie over dit bestemmingsplan vinden htt ^ ^ ','8edle,'d- Vla onderstaande link kunt u
93914.html em'P'"85P'0P vinden, bttBsi/zoekmffid^^

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Initiatievenloods
Project- en contractmanagement, Gemeente Haarlem


