
Geachte voorzitter en commissieleden, 

U kent mij als een betweterig type. Iemand die gelijk wil hebben als ie het heeft. Niet 
voor mij maar voor de wijkbewoners. Gelukkig kan ik als voorzitter van de wijkraad bogen 
op betrokken juristen en stedenbouwkundig adviseurs uit de wijk. 

Wij constateren dat de door ons Haarlemmers gekozen gemeenteraad, een groep 
welwillende vrijwilligers die zich inzetten ons goed te vertegenwoorigen bij 
maatschappelijke ontwikkelingen die de burgers aangaan, begin april 2020 het concept 
bestemmingsplan Overdelft vaststelde en ter inzage liet leggen. Vanuit Haarlem kwam er 
1 zienswijze, opgesteld door deskundigen uit wijk de Krim. Die kwamen met een Top 10 
van dwalingen in de stukken. Onnodige dwalingen. Ondeskundigheid. Gebrek aan regie. 

Hoewel de gemeente de wettelijke reactietijd overschreed, is er nu een raadsstuk  met 
aangepaste regels, plankaart, toelichting en een wijzigingsoverzicht. U wordt verzocht dit 
goed te keuren en ter vaststelling door te schuiven naar de gemeenteraad.   

Wijkraad de Krim stelt dat de gemeente heeft verzuimd haar wettelijke plicht correct te 
vervullen. De juridisch medewerker geeft dat ruiterlijk toe in het wijzigingsoverzicht. 

Actualiseren betekent ‘bijwerken naar de huidige toestand’. Ondanks een twee jaar 
durende inspanning is het gebleven bij copy-paste uit bestaande documenten.  Met de 
ogen dicht. Er werd niet geactualiseerd. Deze gemeente houdt zich niet aan de wet. 

Het zou een conserverend bestemmingsplan zijn. Er zou niets veranderen. Dat is een 
leugen als niet alle vigerende bestemmingsplannen in de bijlage worden meegenomen. 

Er moet participatie en inspraak plaatsvinden. Het concept plan is alleen door de 
brandweer becommentarieerd en naar het laat aanzien op basis van misinformatie. De 
wijkraad ziet dat, de gemeente niet, schuift door  en zet een vinkje. 

Wijkraad de Krim is ontevreden met het raadsstuk, de nieuwe plankaart, de 
aangepaste toelichting op het bestemmingsplan en het wijzigingsoverzicht. 

Als u de wethouder niet aanmoedigt het gehele traject onder curatele opnieuw uit te 
laten voeren, stuur hem dan naar huis. Bij een juridisch onterechte aanbeveling uwerzijds 
om het geheel ter vaststelling naar de gemeenteraad te sturen, rest ons een gang naar de 
Raad van State.   

Dank voor de gelegenheid. Ik sta open voor uw vragen.   

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim 


