Verslag informatiebijeenkomst
Datum:
Tijd:
Locatie:
Bezoekers:

Zaterdag 21 juli 2018
11:00 - 13:00 uur
Zuid Schalkwijkerweg 58
ca. 125 omwonenden en geïnteresseerden

De gemeente Haarlem gaat binnenkort een besluit nemen over het Stedenbouwkundig
plan en het beeldkwaliteitsplan voor het project Zuid Schalkwijkerweg 58. Dit worden
twee basisdocumenten voor de besluitvorming over het project. Omwonenden zijn
uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over beide plannen. Ook was er informatie
vanuit de gemeente Haarlem / Antea over het groot onderhoud van de Zuid
Schalkwijkerweg.
Ondanks dat alleen buurtbewoners waren uitgenodigd, was het opvallend dat er toch
ook geïnteresseerden in de woningen zijn geweest. Geïnteresseerden keken met
andere ogen naar het project dan buurtbewoners. Dit verklaart de diversiteit aan
reacties.
1. Opzet van de informatiebijeenkomst
Het was een inloopbijeenkomst met informatiepanelen waarop de plannen werden
gepresenteerd. Er waren inhoudelijke experts, zoals de stedenbouwkundige en de
architect aanwezig voor vragen en opmerkingen. Aan het einde van de presentatie
hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een reactieformulier in te
vullen. Deze reacties zijn gebundeld tot dit verslag. Enkele buurtbewoners wilden geen
reactie achterlaten.

De presentatie was in één van de
voormalige bedrijfsgebouwen van
Tjaden

Buiten konden bezoekers wat drinken
op deze warme dag.

2. Algemene reacties over plan en bijeenkomst
- Bezoekers vonden de informatie die er beschikbaar was duidelijk en waren
tevreden over de opzet van de bijeenkomst. Wel werd aangegeven dat er niet heel
veel nieuws was, ten opzichte van de vorige informatiebijeenkomsten.
- Veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in gesprek te
gaan met de architect en stedenbouwkundige.
- Bewoners van zowel de polder als aan de overkant in Cruquius vinden het
belangrijk dat er actief gecommuniceerd blijft worden over het project.

Bezoekers hadden gehoor gegeven aan
de oproep om op de fiets te komen.

De informatiebijeenkomst was een
mooie kans om op het terrein te kijken.

3. Reacties op het plan
- De opmerkingen van buurtbewoners gaan vooral over de toename van verkeer op
de Zuid Schalkwijkerweg door de 32 extra huishoudens die er komen worden. In
principe is het een mooi plan met mooie huizen. De buurtbewoners maken zich
zorgen over drukte en de veiligheid op de Zuid Schalkwijkerweg en
Zwemmerslaan. Aan de andere kant moet het landelijk karakter behouden blijven
en mag de weg niet worden verbreed.
o Enkele buurtbewoners gaan zover dat er om deze reden geen woningbouw
op deze locatie moet worden toegestaan.
o Anderen vinden dat er een oplossing moet worden gevonden, bijvoorbeeld
door meer passeerplekken te maken zodat tegenliggend verkeer elkaar kan
passeren.
o Een buurtbewoner vindt dat bij de discussie over het verkeer niet uit het
oog moet worden verloren dat in de tijd dat Tjaden hier nog actief was, er
veel zwaar beladen vrachtverkeer over Zuid Schalkwijkerweg reed, zoals
diepladers vol met zware machines.
- Op het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn slechts enkele
inhoudelijke opmerkingen gegeven:
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-

o De 32 woningen worden goed geïntegreerd in het landschap. Het project
past goed in het landelijk karakter van de omgeving.
o Het is te hopen dat de bomen zoveel mogelijk kunnen blijven staan!
o Een bewoner van de overzijde uit Cruquius is blij dat het terrein eindelijk
wordt opgeknapt en verwacht een beter uitzicht dan nu.
o Steigers e.d. langs de vaarroute mogen het scheepvaartverkeer niet
belemmeren. Geen uitstekende elementen die roeiers en het veerpontje in
de doorvaart belemmeren.
o Komt er nog een inventarisatie van de staat van de dijkwoningen in
Cruquius ivm trillingen door de werkzaamheden.
Sommige buurtbewoners zijn bang dat met dit project de deur wordt opengezet
voor meer woningbouw in de polder.

4. Reacties met betrekking op groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg
- Buurtbewoners vinden het heel belangrijk dat het landelijk karakter van de weg
behouden blijft. Verbreding is onwenselijk.
- Buurtbewoners willen graag dat de resultaten van het onderzoek dat de gemeente
heeft laten uitvoeren naar het verkeer op de Zuid Schalkwijkerweg met hen
gedeeld wordt.
- Door verschillende buurtbewoners zijn suggesties gedaan voor de weg:
o Zorg dat vrachtwagens straks aan het einde van de Zuid Schalkwijkerweg
kunnen keren. Alle vrachtwagens die nu de doodlopende weg inrijden
hebben daar problemen mee.
o Een aandachtspunt tijdens het groot onderhoud is de bereikbaarheid van de
woningen en de doorgang van bezoekers, bijvoorbeeld door een tijdelijke
weg.
o Kan de Zuid Schalkwijkerweg een fietsweg worden met de auto als gast?

5. Reacties van geïnteresseerden in de woningen
Geïnteresseerden waren enthousiast over de locatie, het plan en de woningen voor
zover daar informatie over was te vinden. Zij willen graag meer weten over de
plattegronden en prijzen. Opmerkingen en suggesties die zijn gemaakt:
-

Jammer dat er geen woningen voor 'kleine huishoudens' en appartementen komen.
Komen er deelauto's bij het project, zodat de eigen auto kan worden ingeleverd?
Kan er bij de verkoop voorrang worden gegeven aan buurtbewoners die hier willen
gaan wonen, of op zijn minst aan mensen uit Haarlem?
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