
WIJKGESPREK 

WONEN, WERKEN, VOORZIENINGEN

OPMERKINGEN 

STEPHENSONSTRAAT

GRIJPENSTEINWEG

VAN LEEUWENHOEKPARK

EYSINKWEG

EINSTEINPLANTSOEN

Wat betreft

speelvoorzieningen

Leeuwenhoekpark;

Wat gaat er mee

gebeuren?

Verdwijnen deze of

worden deze

verplaats?

In deze wijk zijn de 

speelvoorzieningen

onder de norm. Is

daar rekening

gehouden met de

groeiplannen? Ja,

bijvoorbeeld groene

speeltuin.

Belangrijk dat

er plek blijft

waar jongeren

actief kunnen

zijn.

Woningen langs het

spoor: dat kan

geluidstechnisch niet

(balkon aan de

spoorzijde). Daar wordt

te gemakkelijk

overheen gewandeld?

Geluid = perceptie.  

Is jullie

verwachting

dat bedrijven

blijven of

weggaan

Bedrijf Jongeneel

wil niet weg. Als er

goede locatie aan

de westkant komt

in gesprek

hierover.

Wat zijn

verwachtingen

soort bedrijven.

Nu veel logistiek

erbij

Vraag hoe

werkgelegenheid

zich gaat

ontwikkelen aan

noordkant

Vraag is of

bedrijven gaan

verhuizen als er

geen plek is.

Bij ondernemers

wordt het gevoel

ervaren dat

ondernemers

'eruit moeten'. 

Bedrijf met veel

vrachtverkeer

blijft, dan is

geschikt.

Als je er een

hoe gaat het dan met

de bevoorrading en

het bezoek van de

bedrijven? Bijv. de

Vomar? 

lee�aarheid

moet voorop

staan, niet

aantal woningen

moet leidend

zijn

zorg school 

zorg school

niet goed te

zien omdat

geen

detailniveau

Optie velden

draaien,

a�ankelijk van

andere

grondeigenaren

gesprek met

geel wit

moeten we

gaan voeren

Uitbreiding van

geel wit, meer

multifunctioneel

gebruiken. Hebben

jullie daaraan

gedacht?

Veld geel wit

wordt niet

kleiner? Nee

Gedeelte geel

wit idee: 2

hoofdvelden

en paar

subvelden

waarom niet

uitwijken

hoogbouw buiten

deze locatie Dit is

tuingebied. Kijk

naar alternatieven

ontwerpen

en

onderzoeken

gelijktijdig

samengesteld

pakket 

Het proces van

juridische toetsing

dat er bepaalde

kwaliteit wordt

gelegd. 

Zorgen over

beeld

hoogbouw op

sommige

plekken

Vraag over 1472

woningen. Hoe

hoog moet je

gaan om dit te

realiseren.

Aantal is 72

woningen

hoger dan

richtlijn van

raad

Gemiddeld 4/5

bouwlagen. In

deelsessies

wordt dit veel

concreter.

Eysinkweg: wens

Bavo school om

te verplaatsen.

Houden we daar

rekening mee?

Voldoende

rekening

meegehouden

dat het een

IKC word? 

Stephensonstraat:

hier zitten ook

bedrijven die

willen blijven

Bedrijven

ontvangen

bezoekers +

nieuwe

bewoners; hoe is

dat inpasbaar?

Noordkant

verbinding

met

Plazawest
Buurtcentrum

(witte vlak) gaat

niet weg!

dak op

luchtfoto)

voor hele

ontwikkelzone

zou je zelfde

detailniveau

moeten maken

Denk hierbij ook

aan de huidige

bewoners (echo,

weerkaatsing). 

De verschillende

onderzoeken over

bijvoorbeeld

spoor willen zij

ook graag 

Dit is nog onderwerp

van gesprek met de

ontwikkelaars, adhv: 

1. weerkaatsingsgeluid. 

2. Wet voor

geluidsnormen waar je

aan moet voldoen.   

Hoe zit het

met geluid

Zijn alle

uitgangspunten

wel te verenigen

met elkaar?

Waarom stimuleer je niet

het splitsen van wonen en

werken? De bedrijven die

hier zitten brengen veel

(vervoers)bewegingen met

zich mee en die hebben

onvoldoende toegevoegde

waarde op een woonwijk.

Wordt dit

voldoende

meegenomen? Zijn

we nu niet iets aan

het creeren wat

niet samengaat? 

Durf voldoende de

uitgangspunten weer

of nogmaals ter

discussie te stellen.

Het ontbreekt aan lef

om nu keuzes te

maken

Waarom

Jongeneel

zo midden

in de stad?

Laden &

Lossen
BezorgpuntenErgens

opslagmogelijkheid

Verkom

drukte met

bezorgers

Mooie uitzicht

Haarlem hoog

moet niet

verdwijnen

zorg: bebouwing in

Van

Leeuwenhoekpark

uitzicht

behouden

Voortaan

alleen

schaduw op

balkon?

Uitzicht

Haarlem

Hoog

oostkant

Haarlem Hoog:

zie het nog

niet echt voor

me HIOR in t

park

2e Haarlem

Laag

Naast

Haarlem

Hoog

bouwen. ipv

naast spoor


