Overzicht punten Politieke Partijen Haarlem m.b.t. groen en
Westelijk Tuinbouwgebied
28-2-2010

PvdA
Het Westelijk Tuinbouwgebied blijft groen. Verrommeling van het landschap
wordt tegengegaan.
Op de verkiezingswebsite per wijk prioriteiten, in de wijken rondom het Westelijk
Tuinbouwgebied staat bovenstaande opmerking
SP
Geen aantasting groene zomen rond Haarlem
Maar ook:
Grote veranderprojecten van groen, zoals die voor het Westelijk Tuinbouwgebied
op stapel staan, worden door de SP kritisch tegen het licht gehouden i.v.m. de
kosten , die broodnodig ingezet moeten worden op het achterstallig onderhoud
van het groen in versteende wijken.
VVD
Nieuwe grote bouwprojecten worden alleen uitgevoerd op open locaties aan de
randen van de stad. Niets over Westelijk Tuinbouwgebied
Groen Links
Behoud en versterk het Groen in Haarlem
GroenLinks wil voor alle Haarlemmers een groene plek op maximaal 10 minuten
wandelen
GroenLinks wil dat de prachtige groene randen van de stad onaangetast blijven.
(GroenLinks gedeputeerde in de Provincie weigert natuur aan te kopen waardoor
deel bestemmingsplan werd afgewezen. GroenLinks Haarlem was het daar niet
mee eens) GroenLinks vindt het Stadsnatuurpark een truttig parkje (uit de mond
van een CDA’er op Radio105).
CDA
De schaarse groene ruimte rondom de stad moet behouden blijven, net als die
laatste open ruimtes in de bebouwde kom. Geen stadspark in het Westelijk
Tuinbouwgebied
D66
Haarlem heeft een sterk versteende kern met een groene zone (de Groene
Zoom) rondom. D66 wil hier niet aan tornen. Die Groene Zoom biedt enige
compensatie voor het ontbreken van groen in de binnenstad en de omliggende
oudere stadswijken, maar niet voldoende.
Actiepartij
Bebouwde omgeving en onderhoud van de stad: schoon en goed onderhouden.
- Meer bomen, groen en biodiversiteit en voldoende waterberging.
- Geen bebouwing groengebieden / groene zoom (Veerplas- en andere polders,
Binnenduinrand).
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Maar ook:
Westelijk tuinbouwgebied
In het geplande Stadsnatuurpark in het Westelijk tuinbouwgebied komt voor heel
veel geld ‘grijs’ (bruggetjes, paadjes, voorzieningen) in een gebied dat juist nu al
groen is. Dat hoeft van Actiepartij niet zo nodig. Zeker nu er terreinen voor
moeten worden onteigend, begrijpen wij deze behoefte en noodzaak niet zo in
deze financieel toch al moeilijke tijden.
Partij Spaarnestad
Bestaande groengebieden dienen - ook voor de toekomst - gegarandeerd groen
te blijven; het historisch landschap aan de randen van de gemeente mag niet ten
prooi vallen aan ambtenaren of ontwikkelaars die uitsluitend voor winstbejag
gaan.
Trots op Nederland
HAARLEM MOET GROEN BLIJVEN!
Bomen zijn belangrijk en geven mensen een goed gevoel. Haarlem is een stad
met veel stenen en weinig groen. Trots op Nederland vindt daarom dat we zuinig
moeten zijn op alles wat groen is in Haarlem. Niet zomaar bomen kappen om
ergens makkelijk bij te kunnen, geen groen vervangen door asfalt omdat dat
makkelijker is in het onderhoud.
Partij MoederCAO
Geen opmerkingen, programma Alkmaar
Ouderen Partij Haarlem
Meer groen betekent mooiere leefomgeving en minder CO2 vanwege
koolzuurassimilatie.
•

Het groen dat er is dient behouden en onderhouden te worden.

•

Meer groen plekken waar mogelijk

•

Wandelen in groene gebieden ondersteunen

Christenunie
Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan
• Haarlem zit aan zijn grenzen, het weinige groen zoals de groene zoom rond
Schalkwijk en de Zuiderpolder, het Westelijk Tuinbouwgebied en de
Hekslootpolder dient onbebouwd te blijven.
• Deze groene buitengebieden verdienen een eigen visie op de inrichting.
Verrommeling moet worden tegen gegaan. De paar agrariërs die Haarlem
nog heeft moeten voldoende toekomstperspectief houden.
Stem Forza! Haarlem
Alleen iets over de Agrarische Sector:
De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te
blijven, mede omdat deze sector de balans tussen verstedelijking en groen in
evenwicht houdt. Forza! pleit voor meer innovatie binnen de agrarische sector en
het duurzame karakter.
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Gemeenteraadverkiezingen 2010
Via http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/verkiezingen/

PvdA

http://www.stempvdahaarlem.nl/
Verdeling per wijk.
Letterlijk:
Het Westelijk Tuinbouwgebied blijft groen. Verrommeling van het landschap
wordt tegengegaan.

SP

http://haarlem.sp.nl/
http://haarlem.sp.nl/programma-2010-2014/natuur-en-milieu
Geen aantasting groene zomen rond Haarlem
Verdere bebouwing van de groene zoom is voor de SP taboe. Met boeren en
andere gebruikers van percelen in de polders moet de gemeente in goed overleg
samenwerken. Broodwinning van eigenaren en gebruikers wordt niet onmogelijk
gemaakt, maar intensivering van fysieke bebouwing wordt ontmoedigd. Grote
veranderprojecten van groen, zoals die voor het Westelijk Tuinbouwgebied op
stapel staan, worden door de SP kritisch tegen het licht gehouden i.v.m. De
kosten, die broodnodig ingezet moeten worden op het achterstallig onderhoud
van het groen in versteende wijken.
Volkstuinen koesteren
Het college heeft toegezegd dat bij verplichte verhuizing van volkstuinen
tenminste dezelfde hoeveelheid grond en liever 10% meer wordt toegezegd. De
SP in het bestuur zal zich aan die toezegging houden. Tevens zal de SP, als
verplaatsing echt onvermijdelijk is, zich inzetten voor locaties zo dicht mogelijk in
de buurt.
De SP is voorstander van experimenten met projecten van volkstuinen rond
kantoren en grote flats. Dit kan alleen als onderhoud gegarandeerd kan worden
door woningcorporaties en verenigingen van eigenaren.
Hondenpoep
De SP is het met de Haarlemmers eens dat de hondenpoep van de straat moet.
Het blijft één van de grootste winnaars van de top tien van Haarlemse
ergernissen. De gemeente Haarlem moet hondenbezitters verplichten de
uitwerpselen van hun viervoeters op te ruimen door daadwerkelijk boetes uit te
schrijven. Er wordt nauwelijks gehandhaafd op dit gebied. De SP wil dat
veranderen.
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VVD

http://www.vvdhaarlem.nl/
Uit programma:
5. Dé stad waar het leefbaar wonen is
Dit natuurlijk in nauwe samenhang met de visie die de VVD-Haarlem heeft op
bereikbaarheid, leefbaarheid, groen en het voorzieningenniveau.
60. De VVD-Haarlem is tegen verdere grootschalige verdichting van de stad.
Kleinschalige verdichting heeft wèl onze steun daar waar het bijdraagt aan
behoud van de landelijke omgeving van Haarlem en altijd in combinatie met
verbetering van de leefbaarheid.
61. Nieuwe grote bouwprojecten worden alleen uitgevoerd op open locaties aan
de randen van de stad.
63. De VVD-Haarlem beziet grote bouwprojecten in samenhang met de
omgeving: voldoende groen, openbare ruimte en de aanwezigheid van een
hoogwaardig voorzieningenniveau.
66. De VVD-Haarlem geeft ruim baan aan groen in de stad zoals onder meer bij
nieuwe bouwprojecten. De bestaande bomen en het overig groen krijgen betere
zorg en worden op dit niveau gehandhaafd.
70. Ook groene monumenten, zoals de Haarlemmerhout, leveren een zeer
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad, en verdienen om die reden
bescherming en waar mogelijk meer ruimte.
Met name groen binnen de stad. Of onder 70 de binnenduinrand valt, is de
vraag.

Groen Links

http://www.groenlinkshaarlem.nl/
Behoud en versterk het Groen in Haarlem
(door Lucas Mulder)
Groen in de buurt heeft veel voordelen:
•

Het zorgt voor rust en ontspanning;

•

groen en vooral bomen halen fijnstof uit de lucht (vangt ± 18% af);

•

Ruige speelplekken en “landjes” stimuleren het spelen van kinderen;

•

Bomen, perken en parken verbeteren de kwaliteit van de wijk;

•

Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof;

•

Groen zorgt voor vogels en kleine dieren;

•

Groen in parkjes, pleinen en binnentuinen brengt kinderen, jongeren en
ouderen bij elkaar.

Bouw mèt Groen
-4-

Er zijn nog veel woningen nodig in Haarlem maar GroenLinks wil dat
bouwprojecten niet langer ten koste gaan van het weinige groen dat we nog
hebben. Sportvelden en stukjes groen in de buurt, groenstroken mogen niet
bebouwd worden. Hoogbouw mag, waar mogelijk, om ruimte te besparen. Oude
bedrijfsterreinen en andere “grijze” plekken kunnen gebruikt worden om
duurzame woningen toe te voegen. Bij nieuwbouw hoort óók groen en spelen.
Dat kan door de aanleg van groene plekken maar ook op allerlei creatieve
manieren zoals met vegetatiedaken, daktuinen en groen aangeklede muren.
GroenLinks wil voor alle Haarlemmers een groene plek op maximaal 10
minuten wandelen
1.4. Haarlem Groen
Haarlem is één van de meest versteende steden van Nederland. Overal wordt
geknabbeld aan de open groene ruimte: voor wegen, woningen en
bedrijventerreinen. Tegelijk hebben we open groengebieden (parken,
bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig om te spelen, te luieren, te
sporten voor onze dagelijkse ontspanning en voor behoud van een grote
verscheidenheid van planten en dieren.
Door creatieve toepassingen en slim te bouwen realiseren we woningen zonder
dat dit meteen ten koste hoeft te gaan van groen. Bomen zijn belangrijk in de
stad. Kappen mag alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Een kapvergunning
wordt pas afgegeven nadat de bouwvergunning is verstrekt. GroenLinks wil dat
de prachtige groene randen van de stad onaangetast blijven. Voor eventuele
hoogbouw geldt een hoge beeldkwaliteit

CDA

http://www.cda.nl/haarlem/default.aspx
In Top 10 alleen:
2. Speeltuintjes, parkjes en sportvelden wijken niet voor woningen!
En waarvan wij de laatste open en groene ruimtes willen behouden!
3. Leefbaarheid
De omgeving van Haarlem kenmerkt zich door groen, duinen en zee.
Haarlem zelf echter is (na Leiden) de meest versteende stad van
Nederland!
Die laatste plekjes waar u even tot rust kunt komen (zoals ook de volkstuintjes)
moeten behouden blijven en mogen niet opgeofferd worden voor woningen of
kantoren!
4. Groen blijft groen
Het CDA is teleurgesteld in het voorliggende groenstructuurplan. Groen
wordt hierin te weinig centraal gesteld. Wij pleiten voor een nieuwe
structuurvisie waarin groen en speelruimte gelijkwaardig zijn met
andere claims.
Geen stadspark in het Westelijk Tuinbouwgebied.
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Nieuwe structuurvisie voor Haarlem waarin groen en
speelruimte centraal staat. Bestaand groen als uitgangspunt en norm in
nieuwe plannen.
De mogelijkheden voor Haarlem om verder te groeien zijn zeer beperkt. De
schaarse groene ruimte rondom de stad moet behouden blijven, net als die
laatste open ruimtes in de bebouwde kom.
En waarvan wij de laatste open en groene ruimtes willen behouden!

D66

http://d66haarlem.nl/verkiezingsprogramma
Uit Speerpunten:
Het beperkte groen in onze stad blijft behouden. Iedere Haarlemmer draagt zijn
steentje bij, het stadsbestuur voorop. Nieuwe woningbouw kan alleen
plaatsvinden binnen de huidige bebouwing en vindt klimaatneutraal plaats.
Haarlem groen? Ja! Stem op D66.
HOOFDSTUK 6 WONEN, WERKEN, WEGEN, WATER & GROEN
D66 wil iedereen een optimale leefomgeving bieden, die past bij de wensen en
behoeften in elke levensfase. Daarnaast zien wij dat onze stad door haar unieke
compactheid voordelen biedt, maar dat dit ook meteen nadelen oplevert. D66 wil
de komende jaren bij investeringen steeds een goede afweging maken tussen
waar we in Haarlem wonen, werken en ons ontspannen zonder ons blind te
staren op dogma’s, maar gericht op echte oplossingen.
6.1 Groene Zoom
Haarlem heeft een sterk versteende kern met een groene zone (de Groene
Zoom) rondom. D66 wil hier niet aan tornen. Die Groene Zoom biedt enige
compensatie voor het ontbreken van groen in de binnenstad en de omliggende
oudere stadswijken, maar niet voldoende. Gebiedsvisies, bestemmingsplannen
en grondexploitaties moeten voortaan worden voorzien van een groenparagraaf.
6.2 Grens in zicht
D66 vindt dat de grens van stedelijke verdichting in zicht komt. Dat betekent
geen bouwstop - een stad moet immers in beweging blijven - maar wel dat het
percentage bebouwd oppervlak niet meer kan en mag groeien. Het zal nog een
hele opgave worden om op onze Haarlemse ‘postzegel’ 150.000 inwoners op een
duurzame manier te huisvesten. Niemand, ook niet de kwetsbare groepen, heeft
baat bij een overbevolkte stad. D66 realiseert zich dat we binnen de grenzen van
Haarlem
onvoldoende kunnen doen om ons landelijk pleidooi voor meer en beter
toegankelijke starterswoningen te realiseren. Gelukkig kan dit regionaal worden
opgelost. Voor dat beroep op voornamelijk Haarlemmermeer hoeft Haarlem zich
niet te schamen, Haarlem functioneert immers als kerngemeente voor tal van
voorzieningen op gebied van sport, cultuur en recreatie.
6.6 Slimmer gebruik van schaarse grond
Bij de verdeling tussen wegen, water, en groen kunnen we vooral zorgen dat het
water en het groen recreatief beter gebruikt kunnen worden. Veel water is nog
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niet voor pleziervaart toegankelijk, veel groen door de versnippering of door
onvoldoende onderhoud niet aantrekkelijk. D66 wil daar verbetering in brengen.
Doelstellingen
Geen groei van percentage reeds bebouwd oppervlak.
Kernvoorraad startershuurwoningen blijft in stand.

Actiepartij

http://www.actiepartij.nl/
Wat zijn die principes?
Een socialer, groener, veiliger en opener samenleving in Haarlem. Dicht bij de
mensen om wie het gaat, dicht op de wijken waar het gebeurt. Met alle
mogelijke inbreng vanuit die mensen en wijken.
Nog meer prioriteiten?
Nog één heel belangrijk item: het vergroenen van onze stad. Er moeten meer
bomen en groen in de straten en wijken (terug)komen. Het beleid moet
consequent inzetten op een ecologisch en maatschappelijk duurzamer
samenleving. Actiepartij wil bijdragen aan een duurzame en solidaire
samenleving, waarin economie ten dienste staat van mens en milieu en niet
omgekeerd.
Natuurlijk zijn er nog veel meer prioriteiten en aandachtspunten; meer hierover
op de volgende pagina’s van het partijprogramma.
Uit Voorlopig programma, verkorte versie
Bebouwde omgeving en onderhoud van de stad: schoon en goed
onderhouden.
- Meer bomen, groen en biodiversiteit en voldoende waterberging.
- Geen bebouwing groengebieden / groene zoom (Veerplas- en andere polders,
Binnenduinrand).
10. GROEN & RECREATIE
Haarlem is de meest versteende stad van Nederland. Veel (straat)bomen zijn
gekapt zonder dat er nieuwe voor terugkwamen. Er moet meer groen bij en wat
er is, moet behouden blijven. Kleinschalig in de wijken en grootschalig in
stadsparken(Reinaldapark!) en aan de stadsranden. Waar toch soms een boom
of groen moet wijken, moet in elk geval een strenge herplantplicht ter
compensatie komen.
Wijkgroen
Er kan heel wat meer groen op straten, hoekjes en pleintjes. Ook geveltuintjes,
drijftillen en daktuinen zijn een prima aanvulling op het schaarse groen in veel
van de Haarlemse wijken.
Stadsranden
De stadsranden moeten groen blijven! Aantasting van de Stelling van Amsterdam
in de groene zoom aan de oostkant, het aardkundig monument aan het Liewegje
en de zorg voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in deze gebieden is uit
den boze.
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Westelijk tuinbouwgebied
In het geplande Stadsnatuurpark in het Westelijk tuinbouwgebied komt voor heel
veel geld ‘grijs’ (bruggetjes, paadjes, voorzieningen) in een gebied dat juist nu al
groen is. Dat hoeft van Actiepartij niet zo nodig. Zeker nu er terreinen voor
moeten worden onteigend, begrijpen wij deze behoefte en noodzaak niet zo in
deze financieel toch al moeilijke tijden.

Partij Spaarnestad

http://www.partijspaarnestad.nl/
Haarlem heeft als meest versteende stad in Nederland dringend behoefte aan
meer groen. De herplantplicht dient strikt te worden nageleefd. In bestaande en
nieuwe wijken moet meer speelruimte en groenvoorziening komen.
Bestaande groengebieden dienen - ook voor de toekomst - gegarandeerd groen
te blijven; het historisch landschap aan de randen van de gemeente mag niet ten
prooi vallen aan ambtenaren of ontwikkelaars die uitsluitend voor winstbejag
gaan.

Trots op Nederland

http://www.trotsopnederland-haarlem.nl/
HAARLEM MOET GROEN BLIJVEN!
Bomen zijn belangrijk en geven mensen een goed gevoel. Haarlem is een stad
met veel stenen en weinig groen. Trots op Nederland vindt daarom dat we zuinig
moeten zijn op alles wat groen is in Haarlem. Niet zomaar bomen kappen om
ergens makkelijk bij te kunnen, geen groen vervangen door asfalt omdat dat
makkelijker is in het onderhoud.

Partij MoederCAO
http://www.spmc.nu/

Programma mbt Alkmaar

Ouderen Partij Haarlem

http://www.ouderenpartijhaarlem.nl/
Meer groen betekent mooiere leefomgeving en minder CO2 vanwege
koolzuurassimilatie.
•

Het groen wat er is dient behouden en onderhouden te worden.

•

Meer groen plekken waar mogelijk

•

Wandelen in groene gebieden ondersteunen
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Christenunie

http://haarlem.christenunie.nl/
De visie van de ChristenUnie
De ChristenUnie vraagt aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Lange
tijd ging het bij ruimtelijke ontwikkelingen vooral om kwantiteit en dat was ook
nodig: er moest gebouwd worden om tegemoet te komen aan de vraag naar
onder andere huisvesting en bedrijventerreinen. De recente economische en
demografische ontwikkelingen geven echter ruimte om te investeren in kwaliteit:
-door te kiezen voor zoveel mogelijk behoud van het groene buitengebied.
Daarom wil de ChristenUnie investeren in binnenstedelijk bouwen en zijn we
voorstander van meervoudig ruimtegebruik. Uitbreiding is in principe niet aan de
orde zolang bestaande locaties multifunctioneel gemaakt kunnen worden.
- door de verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. De ChristenUnie
pleit voor landschapontwikkelingsplannen en landschapsfondsen. Ook zijn we een
warm voorstander van herstructurering van bedrijventerreinen en clustering in
regionale terreinen.
Het buitengebied een kwaliteitsimpuls geven en verrommeling tegengaan
• Haarlem zit aan zijn grenzen, het weinige groen zoals de groene zoom rond
Schalkwijk en de Zuiderpolder, het Westelijk Tuinbouwgebied en de
Hekslootpolder dient onbebouwd te blijven.
• Deze groene buitengebieden verdienen een eigen visie op de inrichting.
Verrommeling moet worden tegen gegaan. De paar agrariërs die Haarlem
nog heeft moeten voldoende toekomstperspectief houden.

Forza! Haarlem

http://www.stemforzahaarlem.nl/
Agrarische sector
De agrarische sector dient, zolang het economisch rendabel is, behouden te
blijven, mede omdat deze sector de balans tussen verstedelijking en groen in
evenwicht houdt. Forza! pleit voor meer innovatie binnen de agrarische sector en
het duurzame karakter.
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