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Aan Bewoners van dit pand 

  

Datum 27 januari 2023 

Onderwerp Geef uw mening over de herinrichting Bisschop Bottemanneplein en uitnodiging bijeenkomst 

  

Ons kenmerk PCM/2023/135871 

E-mail projecten@haarlem.nl 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp (VO) van het  

Bisschop Bottemanneplein vrijgegeven voor inspraak. De commissie Beheer bespreekt het VO in de 

vergadering van donderdag 2 februari. Kijk voor de agenda op gemeentebestuur.haarlem.nl/vergaderingen.  

Graag nodig ik u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 21 februari 2023 over de herinrichting 

van het Bisschop Bottemanneplein. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u binnenlopen bij Geel-Wit en 

vragen stellen over het voorlopig ontwerp. 

 

Inspraak 

Samen met omwonenden is in 2021 een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt. Het college van B en W 

heeft het VO vrijgegeven voor inspraak. U kunt van 3 tot en met 23 maart 2023 uw reactie geven op 

www.haarlem.nl/herinrichten-en-vergroenen-bisschop-bottemanneplein onder het kopje 

‘Meedenken en meedoen’. 

 

Het nieuwe ontwerp voor het Bisschop Bottemanneplein 

De openbare ruimte rondom de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is versteend en vormt een hitte gebied. 

Bewoners willen graag meer groen in de wijk. Het voorlopig ontwerp dat samen met de 

omwonenden is gemaakt, zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid. Er komen zitplekken en 

fietsparkeer-mogelijkheden en kleurige bloemenborders. Daarnaast kan op het plein water 

opgevangen worden bij extreme regenval en hitte wordt verminderd doordat er veel groen wordt 

toegevoegd. Er komt 815 m2 groen bij op het Bisschop Bottemanneplein én meer groen op de 

Westergracht. In totaal komen er komen 24 extra bomen bij. Tot slot wordt ook de verkeersveiligheid 

verbeterd, doordat de touringcars niet meer op het Bisschop Bottemanneplein stoppen, maar op een 

nieuw te maken halteplaats aan de Westergracht. En er komt eenrichtingverkeer op het Bisschop 

Bottemanneplein, waar voortaan de auto te gast is. Het vrijliggende fietspad op de Westergracht 

wordt verbreed. 

 

Bushalte 

Momenteel staan er touringcarbussen op het Bisschop Bottemanneplein, waar passagiers kunnen in- 

en uitstappen voor zowel een bezoek aan de Kathedraal als voor scholieren. In het nieuwe ontwerp is 
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er geen plaats meer voor de bus. Er is daarom een onderzoek gedaan naar een nieuwe plek in de 

buurt. Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd (oktober 2021), was er nog geen 

mogelijkheid om de bushalte te verplaatsen naar de Westergracht, terwijl dit wel als optie was 

aangegeven door enkele bewoners tijdens de participatie op het voorlopig ontwerp.  

Doordat er bij de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar is gekomen (subsidie  

‘Kleine Infrastructuur Noord-Holland’), voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en 

fietsbereikbaarheid, kan de bushalte wel worden verplaatst naar de Westergracht en kan het huidige 

fietspad eromheen worden gelegd. Aan deze subsidie zijn voorwaarden verbonden in tijd, waardoor 

er haast is geboden om de volgende fase van het project, namelijk de inspraak, te starten.  

 

Informatiebijeenkomst herinrichting Bisschop Bottemanneplein 

U bent van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst dinsdag 21 februari 2023 van 19.00 uur 

tot 21.00 uur bij Geel-Wit (Van Oosten de Bruijnstraat). U kunt binnenlopen wanneer u wilt. 

Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.  

 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt reageren tot donderdag 23 maart 2023. Dit kan op de volgende manieren:  

• Via het antwoordformulier op www.haarlem.nl/herinrichten-en-vergroenen-bisschop-

bottemanneplein. 

• Per brief (gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. Edwin Koenen) 

 

Let op: alle reacties zijn openbaar, iedereen kan ze inzien. Wilt u niet uw naam erbij? Laat ons dat 

 weten. 

 

Wat gebeurt er met de reacties? 

We bekijken of we de reacties op het ontwerp kunnen verwerken. Uiteindelijk maken we een 

definitief ontwerp. Dit ontwerp is de start van de volgende fase.  

Er wordt eerst nog een besluit genomen over het ontwerp door de gemeenteraad. Daarna worden 

de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden gestart. Het kan dus nog enige tijd duren voordat 

de werkzaamheden beginnen. Heeft u gereageerd op het ontwerp? Dan ontvangt u een brief van ons 

over het definitieve ontwerp.    

 

Heeft u nog vragen? 

• De laatste stand van zaken is ook op de website te vinden www.haarlem.nl/herinrichten-en-

vergroenen-bisschop-bottemanneplein. 

U kunt ook contact met mij opnemen via projecten@haarlem.nl of 14 023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Edwin Koenen, 

Procesmanager Project- en Contractmanagement 
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