Haarlem, 20 februari 2020
Geachte gemeenteraadsleden,
Op de laatste commissievergadering Ontwikkeling van 6 februari 2020 is de Ontwikkelvisie
Orionweg/Planetenlaan/Pim Mulierlaan (Orionzone) inhoudelijk behandeld. Op die bespreking werd
er door 21 aanwezigen ingesproken, allen met een ander aspect van de visie en altijd namens een
groep bewoners. Hiermee geeft een zeer groot aantal bewoners aan hoezeer de Ontwikkeling van de
Orionzone bij hen leeft en tevens hoezeer velen van mening zijn dat de visie niet helemaal aan hun
redelijke verwachtingen voldoet. Wij, de werkgroep Orionzone, gaan er van uit dat U, geluisterd
hebbend naar de vele insprekers, mogelijk uw mening en inzicht hebt bijgesteld.
Een paar belangrijke aspecten willen wij onder uw aandacht brengen:
1. Indeling Planetenlaan. De bewoners van de Planetenlaan gaven aan dat er bij hen totaal
geen reden bestaat de huidige indeling te wijzigen. Er kan prima gebouwd worden met in
acht neming van de huidige indeling en vragen U dan ook de visie op dit punt aan te passen.
Weliswaar is de visie niet in beton gegoten, maar wenselijk is het toch dat de mening van
bewoners wordt meegenomen in de visie.
2. Parkeren. De in de visie voorgestelde parkeeroplossing met een bovengrondse
parkeergarage (met 300 plaatsen) lijkt niet te kunnen voldoende aan het aantal extra
benodigde parkeerplaatsen. Op grond van de parkeernorm zijn meer parkeervoorzieningen
nodig. Het benodigde bouwvolume bovengronds dient echter de gekozen bouwhoogte niet
te overschrijden. Dit uitgangspunt zou duidelijk in de visie moeten worden verwoord.
3. In stand houden van het beschermd Stadsgezicht van Orionlaan en Planetenplein.
Ontwikkelingen zoals nieuwbouw, moeten in beschermd stadsgezicht passen en dat moet
een uitdrukkelijke voorwaarde zijn in de visie.
4. Drukker worden van verkeersstromen mag in geen enkel geval ten koste gaan van veiligheid
voor bewoners en hun kinderen. Dit dient het uitgangspunt van de visie te zijn.
a. Het gaat dan vooral om de Planetenlaan als 50 km/u weg.
b. Halen en brengen van kinderen naar Basisschool de Zonnewijzer 1 & 2.
c. Veilig oversteken van (Mendelcollege-)fietsers en voetgangers over de Westelijke
Randweg bij de Orionweg.
Op donderdag 27 februari 2020 staat de vaststelling van de Ontwikkelvisie Orionzone op de agenda
ter behandeling in de gemeenteraadsvergadering. Zoals al door de insprekers is aangegeven zijn
enkele aanpassingen in de visie nodig alvorens deze vast te stellen.
Wij, buurtbewoners verenigd in de werkgroep, willen U erop wijzen dat ook wij mede U als
volksvertegenwoordiging hebben gekozen en U vragen om ons dan ook te vertegenwoordigen.
Ons verzoek is dat u onze aandachtspunten in dit kader naar voren wilt brengen in de
raadsvergadering en de wethouder wilt verzoeken de visie op deze punten aan te passen.
Bij voorbaat dank.
Namens werkgroep Orionzone,
Ernst Blok, Cees Schrama, Hans Spruit, Rob van Looveren en Hans Pos

