Proces en planning Ontwikkeling Orionzone mei19
Uit de presentatie van 7 mei19:

Tijdens de presentatie is gezegd dat als het ontwerp wordt vrijgegeven voor inspraak na behandeling in de
commissie Ontwikkeling op 20 juni, de 6 weken inspraak eind augustus ingaan.
Presentatie Concept ontwikkelvisie
(terugkoppelbijeenkomst): 7 mei

Verwerken reacties tot een Ontwerp
Ontwikkelvisie.
Vanuit de gemeente wordt een ‘klankbordgroep
verkeerscirculatie’ ingericht waar wijkbewoners
zitting in nemen. Inschatten van effecten op
andere gebieden is ook nodig. De LER lijkt hiervoor
een bruikbaar instrument.
Voorleggen ontwerp aan het College B&W
begin juni.
Tijdens de presentatie 7 mei is iets geroepen over
een extra bewonerssessie mbt het ontwerp, maar
is me niet duidelijk. Cosmetisch ?? - Maakt een
goede indruk mbt ‘participatie’
Beoordelen ontwerp door de Commissie
Ontwikkeling 20 juni.
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur/com
missie-ontwikkeling/

Ook op deze avond: Ontwikkelzone Zijlweg. Half
april gestart met de participatie.
https://www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zijlweg/
Als de Commissie akkoord gaat is het Ontwerp
Definitief.

De Gemeenteraad tikt het ontwerp af tot een
Definitief stedenbouwkundig Ontwerp.
Planning: december.
Het definitieve ontwerp wordt opgenomen in de
bestemmingsplannen.

Zijn de 700+ reacties ‘goed’ verwerkt ?
Er kan tot 15 mei op het concept gereageerd worden via het
digitale platform:
https://www.haarlem.nl/orionzone/concept-ontwikkelvisie/
Hopen dat de ontwerp wordt aangepast.
Hiermee is het participatieproces afgerond en hebben de
ambtenaren hebben hun werk gedaan. Nu gaat het de
politiek in.
Als we vinden dat de participatie niet gewerkt heeft, is dit
het moment om dat kenbaar te maken aan de politiek. Een
voorbeeld is de brief van de van de meedenkgroep
Zuidwest.
Verantwoordelijke wethouder Ruimtelijke Ordening is Floor
Rodunner (PvdA).
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur/f.-floor-rodunerpvda

Als het ontwerp voldoende draagvlak heeft wordt het voor
advies doorgestuurd naar de Commissie Ontwikkeling.
We hebben geen toegang tot het college
In de commissie zijn alle partijen aanwezig. Hier kan invloed
uitgeoefend worden. En er kan worden ingesproken door
belanghebbenden tijdens de commissievergadering.
Zie de (te downloaden) video-opnames van voorgaande
raadsvergaderingen om de sfeer te proeven en de partijen
te leren kennen.
Ter lering ende vermaeck: Op 6 juni worden de
ontwikkelvisies voor Europaweg en Oostpoort behandeld.
2 weken na het vaststellen van het Definitieve Ontwerp
wordt het ontwerp ‘vrijgegeven voor inspraak’ en
gepubliceerd. Na publicatie kan er 6 weken gereageerd
worden. Gezien de vakantie is het aannemelijk dat deze
periode laat augustus ingaat.
Bezwaren die nu worden gemaakt hebben alleen kans als
deze bezwaren eerder in de Commissie Ontwikkeling zijn
genoemd!
Vòòr de behandeling zullen er analyses moeten
plaatsvinden over de effecten, bijv. verkeerstromen en
parkeerbelasting. Hierin kan een LER voorzien. De
vraagstelling (wat onderzoek je?) is hierbij belangrijk.

