
De inspraaksessie was voor mij geen succes. Ondanks dat de microfoon aan stond, was ik niet 

hoorbaar. 

Geen idee waar dit aan lag, elke dag doe ik teams gesprekken die wel prima gaan. 

Het leek wel verlengstuk van mijn WOB verzoek waar ik uiteindelijk na veel te lang wachten niet de 

antwoorden en gegevens heb gezien waar ik om heb gevraagd. 

Alle telefoonnotities ontbraken en vermoed ook andere relevante info. 

(afspraken Wibaut met gemeente, periode van nemen optie op grond en aankoop/inschrijving 

kadaster) 

 

Bij 1e uur van dit project ben ik als een van de  eerste bewoner opgestapt en heb iedereen 

gewaarschuwd en uitgelegd wat er aan de hand was met WR1 

In deze periode kreeg mijn vrouw kanker, dus lagen mijn prioriteiten elders. 

Andere buurtbewoners hebben het gelukkig van mij overgepakt. 

 

Wel heb ik aan de zijlijn eea gevolgd en schaar mij ook volledig achter alle inbreng van Stichting 

Randbelang. 

Als bouwadviseur ben ik zelf vaker betrokken bij bouwplannen, dus hele traject is mij niet vreemd. 

 

Winstbejag: 

De fa Wibaut staat bekend om het verwerven van lastige en soms onmogelijke stukken grond waarop 

gebouwd wordt. 

De verdienste liggen in het wijzigen van bestemmingsplan wat nu aan de gang is! 

Het betoog van Wibaut dat dit geen winstpakker is, mag u geen zand in de ogen strooien!! 

(tenzij winst onder de 20 miljoen een fooi is voor Wibaut) 

Bouwgrond is aangekocht voor € 750.000,00 (€ 160,00 per m2) zie bijlage kadaster 

Als er 107 appartementen komen van hoogwaardige bouw zoals Wibaut beweerd,  

zullen deze per stuk veel meer waard zijn dan de meest nabij liggende studenten verhuur 

appartementen op de schoonzichtlaan 174 te Haarlem. (zie WOZ overzicht bijlage) 

107 stuks x € 205.000,00 = geeft een minimale waarde van € 21.935.000,00  

De bouwkosten liggen voor nieuwbouw momenteel op ca € 1500,00 per/m2, dit zal dus ver onder de 
5 miljoen blijven. 

De winst die door deze hoogbouw overblijft is dus ruim 17 miljoen en wellicht nog veel hoger gezien 

de stijgende woningprijzen. 

Zo werkt de woningnood heerlijk mee voor de fa Wibaut en kunnen ze heel bloemendaal vol zetten 

met vlaggetjes. 

 

Hoe gaan we om met omgeving: 

In het participatieproces is geen strobreed toegegeven aan bewoners en omgeving.  

Het was een toelichting van plannen en geen dialoog. 

Het resulteerde dat bij de laatste bijeenkomst geen deelnemers meer waren. 

Wat ons betreft is dit proces ook niet gelukt en juridisch gezien dus niet voltooid. 

De vlaggetjes stunt vond ik zeer beneden de gordel en een belediging voor de omwonende. 

Het opnieuw doen van participatieproces zal dan ook zeer lastig worden met zo een start! 

 

Geschiktheid grond: 

Om bestemming tot bouwgrond om te zetten lijkt mij een zeer slecht plan. 

zoals de raad in 2018 al aangaf zijn er 5 grote struikelblokken: 

- vorm en volume, de hoogte is veel te hoog, in directe omgeving is dit een vreemd gezicht deze 

toren er te laten uitschieten. 

- milieu, vooral de 50 meter zone wordt aan de laars gelapt. 

- veiligheid (aan 2 zijden loop en fietspad bij weg niet aanwezig)  

- kaders leeftijd bewoners (niet wenselijk en ook juridisch gezien onmogelijk goed af te kaderen!!) 



- beperking gebruik industriegebied aan noordkant 

is zal de verdere tegenargumenten niet herhalen, maar verwijs naar rapport stichting Randbelang. 

 

Bomen kap: 

De bomen staan nu door de gevel getekend van de nieuwbouw, als bouwkundige kan ik u 

verzekeren dat dit onmogelijke opgave is om zo te bouwen. 

Alle bomen zullen moeten worden gekapt of zullen het zeker niet overleven door de bouw. 

Andere type bomen met dezelfde hoogte herplanten is ook niet mogelijk omdat de kruinen en 

takken dan de gevel in komen. 

Kortom de omgeving zal het met een coniferenhaag moeten doen.... 

zie bijlage tekening bomen en 50m1 zone 

 

Conclusie: 

Stuk grond is volledig ongeschikt als bouwkavel. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 
Remo Willemse 

 


