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ONTWIKKELSCENARIO 
ORIONZONE TER INZAGE 

In de afgelopen nieuwsbrief rapporteerden we over de twee door de gemeente 
gepresenteerde ontwikkelscenario’s voor de Orionzone, die loopt van de 
Noord-Hollandhal via de Pim Mulierlaan, de Orionweg en de Planetenlaan tot 
aan het FC Haarlem-stadion. Na zes participatieavonden in de bibliotheek in 
november en december 2018 zagen we elementen van onze voorstellen in de 
scenario’s opgenomen worden. De laatste twee maanden heeft het projectteam 
van de gemeente de reacties op die twee scenario’s meegenomen om te 
komen tot een eindscenario, waar bewoners van Haarlem-Noord nog op 
kunnen reageren voordat het via de commissie Ontwikkeling en de 
Gemeenteraad zal moeten leiden tot een door B&W vastgesteld beleidsstuk 
met de randvoorwaarden voor ontwikkelaars om te vertalen naar concrete 
woningbouwplannen voor zo’n 650 woningen.  

Donderdagmiddag 2 mei heeft de gemeente de wijkraden de Krim, Sinnevelt 
en Planetenwijk in de gelegenheid gesteld de visie aan te horen en 
opmerkingen te maken. Dat hebben we gedaan. Die opmerkingen zullen nog 
worden meegenomen alvorens het plan publiekelijk te presenteren op dinsdag 
7 mei om 17.00, 18.00 en 19.00 uur in de Nieuw Apostolische Kerk, 
Plesmanlaan 9, wijk Sinnevelt. 

Het proces en de plannen, inclusief een instructieve video, zijn te zien op het 
door de gemeente geopende platform: www.haarlem.nl/orionzone. Tijdens de 
presentatie zijn vragen te stellen en via bovengenoemd platform is commentaar 
te leveren. Daar heeft u 10 dagen de tijd voor. Als het plan door B&W wordt 
vastgesteld, kan daar eventueel nog een zienswijze tegen worden ingediend. 

Door nu proactief mee te denken met de gemeente hopen we echter dat er een 
plan uitkomt waar we als Krimmers achter kunnen staan. 

 (Hans Pos, voorzitter) 
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