
Inloopbijeenkomst
Haarlem Oostpoort

Kom dan dinsdag 29 november 
langs bij onze inloop
bijeenkomst Oostpoort 
en stel al uw vragen. 

haarlem.nl/ 
ontwikkeling-knooppunt-oostpoort

Wil u meer weten over de ontwikkeling 
van de nieuwe stads entree van 
Haarlem? Welke eisen de gemeente 
stelt aan de ontwikkeling van de 
100 woningen aan de Camera 
Obscuraweg. En welk (ontwerp)
bestemmingsplan hierbij hoort?

http://haarlem.nl/ontwikkeling-knooppunt-oostpoort
http://haarlem.nl/ontwikkeling-knooppunt-oostpoort


Onderwerpen inloopbijeenkomst

HOUSE-BUILDING 100 woningen aan de Camera Obscuraweg
 Bekijk het (ontwerp)bestemmingsplan en het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).  
Dit is de basis voor de meer gedetailleerde plannen 
die later gemaakt worden. Bekijk het SPvE online via  
www.haarlem.nl/ontwikkeling-knooppunt-oostpoort 
en het (ontwerp)bestemmingsplan via  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

CALENDAR-HEART Hart voor Oostpoort/proefverkaveling
 De proefverkaveling is een manier om te onderzoeken 
hoe onder meer wonen, werken en verkeer het beste 
in het hart van Haarlem Oostpoort passen, ruimtelijk 
en financieel. 

🚲  Grotere fietsenstalling bij station 
Spaarnwoude 
 Eerste helft 2023 komt er een nieuwe (tijdelijke) 
fietsenstalling voor 150 tot 200 fietsen. 

Inloopbijeenkomst Oostpoort
Dinsdag 29 november tussen 17.30 en 20.30 uur 
Tenminste Houtbaar, Woudplein 2-4, Haarlem

Haarlem Oostpoort is de nieuwe stadsentree. 
Dit is waar je als wandelaar, fietser, OVreiziger 
of automobilist straks de Spaarnestad aan 
de oostzijde binnenkomt. Een icoonproject, 
waar gemeente Haarlem, provincie Noord
Holland, de Nederlandse Spoorwegen en de 
Metropoolregio Amsterdam samen aan werken. 
Een levendig stuk stad, waar je met plezier 
woont, werkt, sport en winkelt. 

Naast nieuwbouw met ongeveer 1.000 
woningen, komen er voorzieningen zoals 
winkels, hotel, congres en sport. Bij Oostpoort 
komen verschillende soorten vervoer zoals de 
bus en de trein bij elkaar, waardoor het goed 
bereikbaar is. 

Met een verrassend uitzicht over het historische 
polderlandschap en de Veerplas en recreatie
schap Spaarnwoude voor de deur. 

Haarlem Oostpoort is één van de acht 
ontwikkel  zones voor het Haarlem van de 
toe komst en helpt de stad om samen met 
bewoners en onder nemers de uitdagingen van 
de nieuwe tijd aan te gaan. 

haarlem.nl/ontwikkeling-knooppunt-oostpoort
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