Wat is het Orionzone-project?
De Orionzone is één van de zeven locaties in Haarlem waar gemeente nieuwbouw wil realiseren. Het betreft ruwweg de
westzijde van de Orionweg en de Planetenlaan. De nieuwbouw is nodig om de krapte op de woningmarkt aan te pakken.
Omdat de gemeente Haarlem binnen de Metropool Regio Amsterdam valt, moet Haarlem uiterlijk in 2025 de bouw van
10.000 woningen realiseren. De gemeente wil in de Orionzone 600 woningen bouwen. Dit heeft enorme gevolgen voor
Haarlem Noord.
Waarom is een werkgroep Orionzone opgericht?
We willen dat wensen en ook zorgen van bewoners van de Planetenwijk over het Orionzone-project worden gehoord door
gemeente op het moment dat gebiedsplannen gemaakt worden. Dus geen zijlijn-rol spelen en achteraf klagen maar in plaats
daarvan actief invloed uitoefenen. Sinds maart dit jaar zijn zeven enthousiaste en betrokken buurtbewoners die rol gaan
vervullen vanuit een initiatief van de wijkraad Planetenwijk. De werkgroep is een mix van vrouw/mannen verdeeld over de
wijken Planetenwijk en Sinnevelt.
Wat kan de werkgroep doen?
De werkgroep kan helaas niets veranderen aan het aan de uitgangspunten van het besluit zoals het aantal woningen. Wel
kan de werkgroep zorgen dat de gemeente goed let op of de nieuwbouw niet grote verkeers- of parkeerproblemen gaat
opleveren voor Noord. Ook kan de werkgroep sturen op milieuaspecten en zorgen dat milieunormen niet worden
overschreden en of er voldoende groen blijft in de wijk. Ook kijkt de werkgroep naar de extra voorzieningen die nodig zijn
zoals scholen en winkels.
Wat heeft de werkgroep gedaan?
• Presentaties door gemeente over Orionzone bijwonen en inspreken op commissie vergaderingen.
• De werkgroep heeft zorgen over inhoud van de ontwikkelvisie en over de gebrekkige participatie van bewoners in
het ontwikkelproces en heeft dit op de website https://www.haarlem.nl/orionzone/ gezet
• Namens de wijkraden Sinnevelt en Planetenwijk een brief met zorgen over inhoud van de ontwikkelvisie en het
participatieproces geschreven aan de politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad. de brief mondeling
toegelicht aan diverse Haarlemse politieke oppositie- en coalitiefracties.
• Er is een bezoek gebracht aan de wijkraad Bezuidenhout in Den Haag om meer te weten te komen over de
LeefbaarheidsEffectRapportage (LER; een geografische systeem dat driedimensionaal de kwaliteit van openbare
ruimte, ruimtegebruik, voorzieningen, veiligheid en mobiliteit in de wijk toont en de impact van nieuwbouw op deze
leefbaarheidsthema's) en te zien wat de kansen zijn om deze ook in Haarlem Noord toe te passen.
• We hebben gesproken met de softwareleverancier van de LER en de vervolgstappen om deze bij gemeente tijdig
onder de aandacht te brengen.
• We zijn betrokken in een klankbordgroep, die zich bezig houd met de Verkeersstudie Orionzone . De uitkomst van
de studie wordt een onderdeel van de concept Ontwikkelvisie, waarop wij als bewoners vanaf 26 augustus tot 7
oktober 2019 onze mening kunnen geven. Op de site https://www.haarlem.nl/orionzone/proces/ kan je lezen hoe
het inspraakproces uit ziet.
• We hebben een eigen Facebookpagina met 400 volgers. Check deze link.
Wat heeft de werkgroep bereikt?
• We zijn nu bekend bij gemeente, politiek en de aangrenzende wijkraden en we worden nu gezien als officiële
gesprekspartner door de lokale politiek. Dit is belangrijk om onze inzichten en zorgen te kunnen delen tijdens de
inspraakperiode van de concept Ontwikkelvisie.
• We hebben veel kennis over LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) opgedaan en willen deze ook voor Noord laten
uitvoeren.
Wat kan jij als mede-buurtbewoner bijdragen?
• Vraag eens aan je buren of ze op de hoogte zijn van de nieuwbouwplannen in de buurt. We vermoeden dat veel
buurtbewoners nog niet (goed) weten wat er staat te gebeuren.
• We zoeken mensen uit de wijk die willen meedenken bij de Verkeersstudie. Doe dit dan snel, want de
Verkeersstudie wordt eind augustus afgerond: gemeente wil de uitkomst van de studie als ‘bijlage’ bij de huidige
concept Ontwikkelvisie Orionzone voegen, zodat het samen vanaf 26 augustus 2019 de inspraak in kan. Aanmelden
kan via wijkraadplanetenwijk@gmail.com.
• Vind je het leuk om je in te zetten voor een leefbare buurt? Neem dan contact met ons op via
wijkraadplanetenwijk@gmail.com. We zoeken mensen met diverse interesses en specialisaties.
• Op Haarlem105 radio is een interview geweest over onze zorgen op de ontwikkelvisie. Het geluidsfragment is terug
te horen via deze link.
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