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Aan Gemeente Haarlem – Willem Sulsters 

Datum 7 september 2022 

Onderwerp Tussenrapportage participatie Sportweg Haarlem 

Van Remmert van Haaften en Sammy Kossen - Maatschap voor Communicatie 

 

De gemeente Haarlem wil de Orionzone in Haarlem-Noord ontwikkelen. Daarvoor is een ontwikkelvisie 

opgesteld. Het eerste project waarmee de gemeente aan de slag gaat is de ontwikkeling van plangebied 

Sportweg. Om tot een goed plan voor dit deelgebied te komen is participatie en communicatie met 

belanghebbenden van groot belang. Daarom is een participatietraject met de omgeving gestart. Van april tot 

en met september 2022 zijn in dat kader de volgende activiteiten georganiseerd: 

1. Klankbordgroep 

Van april tot juli 2022 heeft een viertal klankbordbijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten 

zijn gebruikt om direct belanghebbenden te informeren over deze gebiedsontwikkeling en met hen 

van gedachten te wisselen over een goede invulling. Ook hebben zij de gemeente geadviseerd over 

het betrekken van de buurt. Deelnemers aan de klankbordgroep zijn vertegenwoordigers van: 

- wijkraden Planetenwijk, Sinnevelt, Indische Buurt Noord en Dietsveld-Vogelbuurt; 

- FC Haarlem-Kennemerland (ook namens HFC EDO en Sparks Haarlem); 

- middelbare school Het Schoter; 

- VvE Parksight. 

Wijkraad Delftwijk-Waterland is ook uitgenodigd, maar heeft niet op de uitnodiging gereageerd. 

2. Bewonersbijeenkomst 

Op 6 september vond in het Partycentrum Haarlem een bewonersbijeenkomst plaats. De 

bewonersbijeenkomst stond in het teken van de ontwikkelingen rondom plangebied Sportweg en het 

ophalen van ideeën voor het gebiedsconcept. Er hebben meer dan 110 mensen deelgenomen aan de 

bewonersbijeenkomst. 

 

Via de website https://haarlem.nl/ontwikkeling-gebied-sportweg-orionzone-planetenlaan houdt de gemeente 

belanghebbenden op de hoogte van het project en de mogelijkheden om mee te denken. Ook de wijkraden 

zetten hun kanalen in om de buurt op de hoogte te houden. 

 

In deze tussenrapportage zijn de tot nu toe opgehaalde ideeën van belanghebbenden verzameld en op 

hoofdlijnen weergeven. Het is voor de gemeente belangrijke inbreng bij het opstellen van het gebiedsconcept 

en het uiteindelijke Stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

 

Opbrengst klankbordgroep 

De inbreng van de klankbordgroep geven we hieronder op hoofdlijnen weer. 

• Er is in de klankbordgroep begrip voor de woningbouwopgave die de gemeente heeft. Wel zijn er 

vragen over het aantal en het soort woningen. Die moeten goed aansluiten bij de behoefte in de wijk. 

Tegelijkertijd moet zorgvuldig worden omgegaan met de huidige gebruikers van het gebied, zoals de 

sportverenigingen en de huidige bewoners. 

• Het is voor de klankbordgroep onduidelijk waar de bouwgrens ligt. Dat maakt het ook ingewikkeld om 

tot concrete ideeën te komen omdat onduidelijk is wat wel en wat niet tot het plangebied behoort. 

• Er zijn grote zorgen over de parkeerdruk in de wijk, zowel nu als straks. De gemeente heeft daarom 

opdracht gegeven tot het uitvoeren van een mobiliteitsonderzoek. Ook horen ze graag of het parkeren 

betaald wordt en wat het standpunt van de gemeente is ten aanzien van een mogelijke ondergrondse 
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parkeergarage. Men geeft aan dat zij graag meedenken met het mobiliteitsonderzoek zodat zij hun 

kennis en ervaringen kunnen delen. 

• Er wordt ook gesproken over een mogelijke mobiliteitshub. De klankbordgroep krijgt graag meer 

informatie over de invulling van deze hub en de invloed daarvan op drukte in het verkeer. 

• Ook wil men graag meedenken over de toekomst van het groen. Daarbij zijn er vragen over de 

groencompensatie ontstaan. Wat komt er terug als er oude bomen worden gekapt? De Haarlemse 

Bomenridders hebben aangegeven graag mee te denken met de gemeente. 

• Er zijn plannen om Zwembad de Planeet de verplaatsen. Deze plannen kunnen invloed hebben op het 

plangebied. 

• Er worden meekoppelkansen gezien, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie. Men is 

benieuwd naar de visie van de gemeente op zonnepanelen, elektrische auto’s en fietsen, en 

deelmobiliteit. 

• Los van deze gebiedsontwikkeling zien de klankbordgroepleden veel problemen in de wijk op het 

gebied van leefbaarheid en onderhoud. De gemeente moet niet te lang wachten met de aanpak 

hiervan. 

• Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd bij de input van de bewoners bij de ontwikkelvisie, geen 

herhaling van zetten. 

• De leden van de klankbordgroep onderstrepen zonder uitzondering het belang van participatie en 

communicatie. Hun ervaring is dat de gemeente dat niet altijd goed aanpakt. Bewoners en betrokken 

organisaties worden vaak te laat of niet op de goede manier betrokken. Ook in dit traject schuurde dat 

soms, maar uiteindelijk is wel steeds sprake geweest van een constructief gesprek. 

• Er is in de klankbordgroepbijeenkomsten tot nu toe vooral stilgestaan bij het proces en het toewerken 

naar de bewonersbijeenkomst. Omdat er nog geen uitgewerkte modellen lagen, hebben de leden van 

de klankbordgroep daar nog niet actief over kunnen meedenken. In een volgende fase wil de 

klankbordgroep meer op de inhoud inzoomen en moet voor hen duidelijk zijn waar ze inhoudelijk over 

kunnen meedenken. 

• Vanuit de klankbordgroep kwam de suggestie om de eerdere werktitel Stadionplein te veranderen, 

omdat deze de verkeerde associaties zou oproepen. Daarom heeft de gemeente gekozen voor de 

neutralere werktitel Sportweg. 

 

Bewonersavond 

Het plenaire deel werd afgetrapt met een korte kennismaking. Van de 110 aanwezigen was het merendeel (85) 

bewoner van de wijk. De meeste deelnemers woonde in de Planetenwijk (32), gevolgd door Sinnevelt (22) 
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en Dietsveld-Vogelbuurt (20). Het grootste deel van de deelnemers (72) woont al meer dan 10 jaar in deze 

omgeving. 

 
 

Na de kennismaking lichtte Willem Sulsters, procesmanager plangebied Sportweg, de ontwikkelingen toe. Hij 

stond stil bij de ontwikkelvisie Orionzone (vastgesteld in februari 2020) en somde de aandachtspunten op 

die daaruit naar voren kwamen: zoveel mogelijk behoud van groen, voldoende parkeergelegenheid, zorgen 

over omvang bouwvolume en onduidelijkheid over voorzieningen. Ook ging hij verder in op waar de 

gemeente nu concreet mee bezig is: de definitiefase van plangebied Sportweg en een studie naar de 

uitwerking van Orionzone Noord. Tot slot deelde hij met de deelnemers de tijdlijn tot en met het opleveren 

van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De terugkoppeling van het gebiedsconcept is ook 

opgenomen in de planning.  

 
Dialoog met bewoners 

Door de bewoners werden (kritische) vragen gesteld vanuit de zaal over veel verschillende onderwerpen zoals 

parkeren, het aantal woningen, de functies, behoud van het groen, behoud van het woonwagenkamp, het 

verkeersplan over de gehele zone en de energietransitie. Een aantal vragen zijn direct beantwoord door de 

procesmanager. Er was onvoldoende tijd om alle vragen tijdens de bijeenkomst te beantwoorden, maar 
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worden later in een Q&A beantwoord en op de projectwebsite van de gemeente geplaatst. Dit is ook 

vermeld op de avond zelf. Wanneer bewoners toch direct in gesprek wilden met de gemeente, konden ze op 

de avond zelf terecht bij de procesmanager. 

 

Als afsluiting van het plenaire deel zijn eerste ideeën opgehaald en vragen uit het publiek beantwoord. De 

deelnemers gaven aan de volgende thema’s het meest belangrijk te vinden: 1) woningbouw (wat voor 

woningen, hoeveel), 2) parkeren (wordt het betaald of niet) en 3) groen (wordt er om oude bomen heen 

gebouwd, wat voor soort groen komt er).  

Ook gaven de deelnemers aan dat het van belang is om de sfeer van Haarlem Noord te behouden, dat er ook 

echt woningen worden gebouwd voor Haarlemmers en dat er open en eerlijk gecommuniceerd moet 

worden door de gemeente. Verder vinden de deelnemers het van belang dat er goed wordt nagedacht over 

de samenhang tussen de verschillende wijken. 

 

Opbrengst gebiedsconcept 

Na het plenaire gedeelte, hebben de deelnemers hun input geleverd voor het gebiedsconcept. Een 

gedetailleerde uitwerking van het gebiedsconcept volgt eind november. In dit verslag koppelen we op 

hoofdlijnen terug wat er is opgehaald per thema. 

 
 

• Functies 

o Huisartsenpost / huisarts 

o Horeca 

o Behoud Noordersportpak 

o Ruimte voor groepsporten 

o Leuke winkeltjes 
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• Openbare ruimte & groen 

o Klimaatadoptatie (o.a. wateropvang en berging, maar ook soorten groen) 

o Openbare ontmoetingsplekken 

o Ruimte voor kinderen en ouderen 

o Behoud van bomen én toename van groen in het plangebied 

• Mobiliteit & parkeren 

o Ruimte voor voetgangers en fietsers 

o Auto’s uit het zicht 

o Lage snelheid 

o Parkeren voor huidige bewoners gratis 

o Een ondergrondse parkeergarage 

o Meer oplaadpunten 

• Gebruikers & bezoekers 

o Geen Vinex wijk 

o Gezinswijk met veel sport en spel 

o Veel groen op muren en daken 

o Een rustige en veilige wijk 

o Vasthouden aan historische karakter 

o Combinatie van woningen voor starters, ouderen en hulpbehoevenden 

• Beleving & sfeer 

o Ruimte voor ontmoetingen 

o Veel groen 

o Voldoende verlichting 

o Plekken om tot rust te komen 

o Toegankelijk voor jong en oud 

o Veilig 

o Kunst 

 

 


