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Bed and Bike Haarlem Nr1
Voor rust, ruimte en privacy
Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum.
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer appartement met aparte keuken (voor het maken van eigen
ontbijt), luxe badkamer, TV in woon- en slaapkamer.
Het appartement is 60m2 groot en gelegen op de hoek
van de Glasblazersstraat en de Bleekerstraat in het oude
Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de prachtige
oever van het Spaarne.
+ Gratis Parkeren
+ Gratis Wifi
+ Fietsen
Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl
Hier lees je ook onze reviews.
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Een sterk staaltje participatie in onze wijk laat zien dat de
burger in onze wijk mondig genoeg is.
Dit blijkt onder meer uit Scheepmakers Kwartier (SMK)
fase 2B waar, door het starten van een participatietraject
met gemeente, projectontwikkelaar, omwonenden en de
wijkraad, onder leiding van ‘Bureau de Weide Blik’, op belangrijke punten overeenstemming werd bereikt. Een mooi
voorbeeld is het aantal woonlagen dat aan de zijde van de
Harmenjansweg werd teruggebracht van acht naar vijf.
Menigeen zal de ontwikkelingen rond ‘De Koepel’ hebben
gevolgd. Nadat het overgrote deel van de omwonenden
voor Panopticon koos, in plaats van een openbare verkoop
door het Rijks Vastgoed Bedrijf, werd met handtekeningenacties en protestdemonstraties de aandacht van diverse
(landelijke) media getrokken. Wat de buurt wilde, kon de
Haarlemse politiek onmogelijk ontgaan want ook de publieke tribune in de Raadszaal zat vol met voorstanders.
Het werd uiteindelijk een verhitte eindstrijd. De stemmen
staakten met 18-18, waarna het College de knoop doorhakte en voor een ‘University’ in de Koepel koos.
De komende tijd gaan we een spannende, nieuwe fase in:
de plannen worden verder uitgewerkt.

Tot slot verwijs ik naar onze website www.wijkraadsmd.nl
waar we zoveel mogelijk up-to-date nieuws plaatsen.

‘De Fietsznfabriek’ is in het decembernummer al uitvoerig
aan de orde gekomen. Binnenkort wordt de verkoopnota
openbaar en zal deze behandeld worden in de Gemeenteraad.

Uw Wijkraad is de lente fris en vol goede moed begonnen!

Heb je zelf een idee, vraag of opmerking, schroom niet en
laat het ons weten.

Albert Diederik
Voorzitter

In deze lentewijkkrant zijn er gastschrijvers die een bijdrage leveren: ‘Mijmeringen van een Buurman’ van Iskander
Serail, bewoner van de Drostefabriek , tevens actievoerder voor het behoud van ‘De Oerkap’. Uit onze wijk levert
schrijver Lodewijk Wiener een bijdrage met de tekst die hij
tijdens de actie voor ‘Panopticon’ op de deur van het stadhuis aan de Grote Markt spijkerde.

Mededeling van het bestuur.
Jaarlijks belegt de wijkraad een openbare jaarvergadering. Deze keer valt dit op 11 april om 20.00 uur in het
speeltuingebouw “de Glasblazers’. De wijkraad doet dan verslag aan de wijkbewoners van de activiteiten en het
financieel beheer van het afgelopen jaar. Nieuwe kandidaten voor het wijkraadslidmaatschap kunnen tot aanvang
van de jaarvergadering worden aangemeld bij de voorzitter. Mocht iemand op het laatste moment toch besluiten
zich te willen inzetten voor de wijkraad; is de mogelijkheid daar.
Voor zover nu bekend is blijven de volgende leden aan:
Adrie Dekker-Evers, Albert Diederik, Loes Groeneveld, John van Putten, Frans Steffens, Willy Stoelinga en Nanda Terol.

9.4
Score
44 reviews

Ondersteunende leden: Jarko Aikens, Luc de Nijs, Niek Vink.
Van wie nemen we afscheid: An Lalleman, Walter Croes en Gertjan Hulster.
Nieuwe ondersteunende leden zijn: Alexander Bruch, Joke Piek en Robert van Vliet.
Zij waren reeds actief bij de werkgroep-bouw SMK 2B.

www.bedandbreakfast.nl
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Mijmeringen van een buurman

Even voorstellen
Als iemand de ontwikkelingen in de wijk van dichtbij heeft
meegemaakt, is het Loes Groeneveld, die veertig jaar op de
Houtmarkt heeft gewoond. Ook al verhuisde zij recent naar
Haarlem West, pratend met Loes, die haar woorden snel en
zorgvuldig kiest, met weinig twijfel in haar stem, wordt duidelijk dat de Wijkraad Scheepmakersdijk in Loes een kritisch,
toegewijd en geëngageerd wijkbewoonster gaat missen.
Loes is 12 jaar actief Wijkraadslid geweest. Zij weet waarover
zij spreekt als zij terug- en vooruitkijkt.
Wat het terugkijken betreft is er volgens Loes veel in de wijk
veranderd. Vooral in de omvang van de projecten, de Wijkraad
zélf is in al die jaren dezelfde gebleven: actief, betrokken en
laagdrempelig met steeds een luisterend oor voor alle wijkbewoners. Dat de Wijkraad Scheepmakersdijk dankbaar gebruik
maakt van een groot netwerk en er bij de Gemeente al jaren
heel goed opstaat, vindt Loes volkomen terecht. Prat gaat zij
er echter niet op. Zij ziet dit als verdienste van iedereen die
zich voor de wijk inzet. Toen én nu.
Dat Loes Wijkraadslid werd, had te maken met de situatie van
een wijkbewoonster die door een nieuwbouwproject wellicht
haar woning kwijt zou raken. Dat was voldoende aanleiding
de wijkraadsvergaderingen te gaan bezoeken. Na een ondersteunend lidmaatschap werd Loes lid en zij is dat tot op heden. Dat alles vergankelijk is, zo ook het wonen in een wijk én
je daar actief voor inzetten, blijkt uit de keus die Loes maakte
door kleiner te gaan wonen. Sinds een paar maanden woont
Loes in een ander deel van Haarlem, niet ver van de Houtmarkt. Ook al reflecteert zij nuchter op die keus, ook geeft ze
aan dat zij vier jaar de tijd nam haar vertrouwde plek aan één
van de mooiste delen aan het Spaarne te verlaten.
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Help, ik heb een Koepelcomplex...
De transformatie van de ‘Fietsznfabriek’, door Loes consequent ‘Vernhout en Van Sluyters Drukkerij’ genoemd, maakt zij
als wijkbewoonster niet meer mee. Dit project, de definitieve
ontwikkeling van de Koepel en de oplevering van de nieuwbouwprojecten, duidt Loes als groot en complex. Ze benadrukt de noodzaak van betrokkenheid van alle wijkbewoners
want, wijs geworden door de jaren heen, Loes weet als geen
ander dat je als burger snel achter de feiten aanloopt: niets is
zeker in een wijk en zelfs dat niet. Ook niet in de Scheepmakerswijk.
Of Loes als wijkraadslid verbonden blijft, weet zij nog niet. Zij
realiseert zich dat zij nog veel voor deze wijk kan betekenen.
Ook merkt Loes dat zij sinds haar verhuizing minder goed op
de hoogte is van actuele ontwikkelingen. Er ontstaat met het
verstrijken van de tijd een zekere distantie tot haar vertrouwde
woonomgeving en dat gevoel is nieuw.
Dat de Scheepmakerswijk een speciaal plekje in het hart van
Loes behouden zal, blijkt uit een magnifieke panoramafoto
die in de entree van haar nieuwe huis hangt. De schoonheid
van deze bocht in het Spaarne, aan de rand van de vitale en
actieve Scheepmakersdijk, is meer dan een herinnering. Het
maakt deel uit van een groot deel van Loes haar leven. Misschien wel van haar bestaan.
Interview Niek Vink

Zo’n tien jaar geleden hebben mijn vriendin en ik een
appartement gekocht op het Drosteterrein. We hadden
genoeg van ons leventje in het toch wel behoorlijk ingeslapen Hilversum. In Haarlem werd ons een toekomst beloofd met een bruisend centrum van cultuur en creativiteit
op de Nieuwe Energie. Een ronkende brochure meldde
dat de eerste schop in 2003 de grond in zou gaan. Inmiddels weten we hoe het er daar uitziet.
Vanuit die frustratie ben ik me actiever gaan bezighouden
met de debatten rond de Koepel en de Drijfriemenfabriek.
Het plan van Panopticon voor een University College biedt
een prachtig perspectief voor de buurt en de stad. De
stichting heeft een enorm draagvlak weten te scheppen. In
de voormalige Drijfriemenfabriek zitten allemaal leuke bedrijfjes en muziekgroepen, zoals Chef’ Special, Rilan en Sue
the Knight die vreselijk hard aan de weg timmeren. Ook
Stadstrand de Oerkap is een groot succes, en feitelijk de
enige plek waar iets bruisends gebeurt.
Ik heb een bijzondere inkijk gekregen in de Haarlemse bestuurscultuur, en ik word er een beetje bedroefd van. Zeg
maar dat ik er een Koepelcomplex aan heb overgehouden. Politieke partijen nemen een standpunt in, en zoeken
daar argumenten bij. Telkens als een argument tegen het
Panopticon-plan weerlegd werd, kwam er weer een nieuw
argument uit de kast van de tegenstanders. Met als triest
dieptepunt de opmerking van Louise van Zetten (Hart voor
Haarlem) dat het University College niet bijdraagt aan
de omzet van de horeca, omdat het ook toegankelijk wil
zijn voor studenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, en moslims geen bier drinken. Risico’s van het
Panopticon-plan werden breed uitgemeten, over de risico’s
van eventuele alternatieven geen woord.
Ook bij de Drijfriemenfabriek lijkt het standpunt van een
aantal partijen rotsvast te staan: we verkopen het, want het
is geen strategisch vastgoed. Bovendien betalen de huidige gebruikers geen huur; dat is niet eerlijk. Met de onzekerheden in onze buurt is deze ‘parel van de Spaarnesprong’
juist nú van groot strategisch belang. En de gebruikers willen best huur betalen, maar dan wel in redelijke verhouding
tot de staat van onderhoud van het pand en tot de investeringen die ze zelf maar gedaan hebben omdat de gemeente geen onderhoud pleegde. En waardoor het object nu in
ieder geval nog acht ton waard schijnt te zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend wat
er over de Drijfriemenfabriek besloten wordt. De discussie
rond de Koepel liep uit op een ronduit beschamend debat tot diep in de nacht. Ze heeft een ernstige verdeeldheid aangetoond tussen partijen, maar vooral ook binnen
partijen. Een verdeeldheid, die niet gebaseerd is op een
fatsoenlijke uitwisseling van ideeën en argumenten, maar
op stellingen die om partijpolitieke, en misschien ook wel
persoonlijke, redenen zijn ingenomen. Dat het Panopticon-plan, met zijn brede draagvlak in buurt en stad, op het
nippertje het fiat heeft kunnen krijgen van burgemeester en
wethouders, is te danken aan de raadsleden die boven dit

niveau wisten uit te stijgen, desnoods tegen het standpunt
van de eigen fractie in.
Ik zie een rode draad: neem een standpunt in, en houd je
hardnekkig daaraan vast. Negeer alle tegenargumenten.
Negeer de signalen om je heen, negeer de veranderende
omstandigheden. Blijf rechtdoor rijden terwijl er een boom
voor je auto valt, omdat je Tomtom dat nu eenmaal zegt.
Een bestuurscultuur, waarin door een aantal raadsleden
veel gepraat, maar weinig gezegd en nog minder geluisterd wordt. Niet naar elkaar, en niet naar de burgers. In de
loop van deze hele discussie stelde de PvdA op een gegeven moment: “Er zijn vele waarheden, dus blijven wij maar
bij de feiten.” Inmiddels weten we dat er helaas ook alternatieve feiten bestaan. Argumenten, waarheden, feiten,
alternatieve feiten: in politieke besluitvorming gaat het er
uiteindelijk om of je er in dialoog met elkaar uit wilt komen.
Het voeren van die dialoog, met respect voor elkaars opvatting en de wil om eruit te komen; dat leer je onder meer
op een University College. Die ervaring gun je iedereen.
Als dat elitair is, zoals de SP stelt, kan het mij niet elitair
genoeg zijn. Het politieke debat zou er een stuk op vooruitgaan. En het zou mij verlossen van mijn Koepelcomplex...
Iskandar Serail
Bewoner Drosteterrein
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Veel gestelde vragen aan
Open de Koepel
Waarom is bedacht dat er een University College zou moeten komen op deze plek?
Het terrein van de Koepel vraagt om een duurzame, maatschappelijke, met de stad verbonden bestemming. Tegelijkertijd is er de wens om academisch onderwijs naar
Haarlem te halen. En vraagt University College Haarlem om
een iconisch gebouw, in of bij het centrum van de stad, met
voldoende ruimte om studenten te huisvesten. De perfecte
combinatie. En een eenmalige kans.
In het filmpje: www.opendekoepel.nl wordt uitgelegd hoe
de plannen in elkaar zitten. Zo gaan we ze ook uitvoeren.
De komende maanden wordt e.e.a. verder uitgewerkt en
de bestemmingsplanprocedure voorbereid.
Wat gaat er met het autoverkeer gebeuren in de buurt?
Het gebied zelf wordt autovrij. Parkeren wordt ondergronds
opgelost.
Maken jullie ook meteen het water in de Papentorenvest,
zoals op het plaatje?
Het water staat in de plannen van de gemeente Haarlem;
zij is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Het liefst
zou je bij de ontwikkeling van het Koepelterrein direct,
in aansluiting, de herinrichting van het openbaar gebied
aanpakken. Dan realiseer je in één keer de kwaliteit die
Haarlem, en wij, voor ogen hebben.
Betekent Open de Koepel dat het terrein helemaal open
gaat?
Ja. Het gebied is straks open voor iedereen. Er is ook veel
te doen voor niet-studenten. We zetten in op een uitwisseling van jong en oud - ook voor volwassenen is er straks het
nodige te leren en te beleven. Daarnaast zien we terrasjes,
een hotel, ruimte voor startups, ateliers, tentoonstellingsruimten enzovoorts. De ontwikkeling sluit aan bij de buurt.
Wat zijn nu de eerste stappen?
(de planning is onder voorbehoud)
Voorjaar 2017: start tijdelijke activiteiten, in overleg met de
buurt en de stad. Rond de zomer van 2017: overeenkomst
accreditatie University College Parallel, tot eind 2017: uitwerking plannen en start vergunningentraject. De deuren
van University College Haarlem gaan op zijn vroegst in
september 2019 open.
Is het een vestiging van de Vrije Universiteit of de Open
Universiteit?
Nee, het gaat om een zelfstandige stichting, die wordt opgericht door twee hoger onderwijsinstellingen. De komende maanden vindt overleg plaats over de invulling van de
zogeheten Gemeenschappelijke Regeling, waarin staat hoe
de samenwerking eruit ziet. Daarnaast vindt kan samenwerking plaatsvinden met bijvoorbeeld Hogeschool Inholland.
Het is een internationale opleiding, volledig Engelstalig.
Ongeveer de helft van de studenten komt uit Nederland,
de andere helft uit het buitenland. Er zijn vaak zo’n 60 nationaliteiten op een UC. Het rendement is extreem hoog,
meer dan 90% van de studenten behaalt binnen 3 jaar zijn/
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haar bachelor. De uitstroom in Nederland is gemiddeld
nog geen 30%. Dat komt doorat de omstandigheden voor
het studeren ideaal zijn: in kleine groepen, in een gemeenschap waar je iedereen kent, met docenten die toegewijd
zijn aan het academische onderwijs.
Wat is er bijzonder aan University College Haarlem?
We willen extra inzetten op Bildung (maatschappij-oriëntatie, normen en waarden), op kunst en cultuur en op ondernemerschap. We werken daarvoor samen met organisaties
in en buiten de stad. We gaan het zo organiseren, dat er
excellent onderwijs komt voor VWO-leerlingen, met ook
op de praktijk toegepast onderzoek. Maar het wordt geen
opleiding voor alleen maar excellente studenten met minimale cijfers voordat je wordt toegelaten.
Wie gaat dit betalen?
De ontwikkeling kan zichzelf bedruipen. Er worden geen
subsidies van de gemeente of Rijk gevraagd, ook niet in
de exploitatie. Ook de oprichtende instellingen investeren
niet in University College Haarlem. Het onderwijs kent zijn
eigen financieringsystematiek. Het onderwijs is, zoals ander
hoger onderwijs in Nederland, Rijksbekostigd. We maken
een relatief ‘duur’ plan met bijvoorbeeld alle parkeren onder de grond, terwijl de opbrengst van een groot deel van
het terrein niet erg hoog is. Dat kan alleen omdat de stichting geen winstoogmerk heeft. Voor de financiering zijn we
aangewezen op banken of institutioneel beleggers als pensioenfondsen.
Wat levert het University College op voor Haarlem?
Met Open de Koepel kunnen we Haarlem nog beter als

kennisstad, congresstad en cultuurstad op de kaart zetten. De Universiteit van Gent heeft onderzocht wat het
economisch effect van University College Roosevelt is op
Middelburg. Conclusie is dat er naast de mensen die direct
in het onderwijs werken (tussen 60 en 80 mensen) 200 banen extra zijn ontstaan en dat de bijdrage aan de economie van Zeeland geschat wordt op 15 miljoen euro per jaar.
In het geval van Haarlem zal dat oplopen tot 300 tot 400
banen, omdat er ook andere ondersteunende functies zijn
die forse werkgelegenheid gaan opleveren. Denk aan een
hotel, startups, horeca. Het economische effect komt ieder
jaar terug.
Waarom niet meteen van het Rijk gekocht?
In de procedure die het Rijk wilde, waren de kwaliteitseisen beperkt en zou de hoogste opbrengst doorslaggevend zijn. Onze plannen maakten in deze procedure geen
enkele kans; daarom deed stichting Panopticon niet mee.
Het Rijk wees onze stichting wél op de mogelijkheid dat
de gemeente Haarlem het complex zou claimen voor een
maatschappelijke bestemming. Dat betekent dat het Rijk
(A) het complex verkoopt tegen een marktconforme prijs
aan de gemeente (B). Omdat de gemeente niet zelf het
terrein wenst te ontwikkelen verkoopt zij het voor hetzelfde
bedrag weer door aan onze stichting (C). Omdat de gemeente graag academisch onderwijs wil toevoegen aan de
stad, heeft zij werk gemaakt van deze mogelijkheid.
De gemeente koos niet zomaar voor onze plannen, maar
stelde een haalbaarheidsonderzoek in. Daaruit bleek dat
onze plannen voldeden aan alle mogelijke eisen: financieel,
programmatisch, ruimtelijk. Wel hadden we tegenslag om

de haalbaarheid van academisch onderwijs aan te tonen.
De Universiteit van Amsterdam trok eind 2016 haar aanvankelijke steun in vanwege interne afwegingen. De Vrije
Universiteit en de Open Universiteit zijn nu onze partners
voor de academische borging.
Hoe is de buurt betrokken?
De afgelopen 1,5 jaar zijn er gesprekken geweest met de
buurt en de wijkraad. Dat heeft ertoe geleid dat we de
plannen hebben aangepast, rekening houdend met de
wensen en ideeën die er leefden. Het is geweldig dat er
zoveel steun is geweest uit de buurt, met de ‘ZEG JA-actie’.
Dit heeft er ongetwijfeld toe geleid dat er nét genoeg gemeenteraadsleden voor stemden. Toen de stemmen staakten, heeft het College van burgemeester en wethouders de
knoop doorgehakt. De komende tijd gaan we in gesprek
over het tijdelijk beheer. Wat kan er volgens de buurt wel,
en wat (liever) niet. En hoe zorgen we ervoor dat overlast
uitblijft of beperkt is?
Ik heb een idee, kan ik meedoen?
Het accent voor het koepelterrein ligt op onderwijs, ondernemen en kunst en cultuur. Het komende jaar staat het complex
nog leeg, hiervoor maken we een beheerplan in overleg met
de buurt. Voor de definitieve situatie werken we samen met
veel organisaties en bedrijven in de stad. Let wel: de stichting
heeft geen financiële middelen ter beschikking. Je kunt je
natuurlijk sowieso aanmelden als fan op de Facebookpagina
Open de Koepel en je aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Neem contact met ons op als je ideeën hebt die voor versterking zorgen! Dat kan via info@opendekoepel.nl
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Verkeer en Parkeren
15 juli jl. hebben we een alternatief parkeerplan aangeboden aan Wedhouder Cora-Yfke Sikkema.
Het alternatieve parkeerplan is gemaakt door
Jan v.d. Zanden in samenwerking met 22 wijkraden (van de 28).
Op 15 december jl. heeft de Gemeenteraad het plan van B&W Modernisering Parkeren aangenomen, maar wel aangepast
met 12 (van de 34) moties en amendementen.
Een aantal van die moties kwam overeen met onze wensen; de wensen van de ondernemers waren al grotendeels in de
bijgestelde plannen verwerkt.
De wijkraden zijn zeker niet 100% gelukkig met de huidige plannen, we hebben nog een lijst met circa 17 punten die niet
deugen, en problemen die opgelost zouden moeten worden. Maar het is naar ons oordeel nu wel een aanvaardbaar plan.
Voorlopig zal er echter niets ingevoerd worden vanwege het op handen zijnde referendum.
Onderstaand geven we alle wijzigingen als gevolg van het gemeentelijke plan en het Raadsbesluit van 15 december jl.
weer. We geven weer wat het voor Zone C bewoners betekent (en Zone B hebben we weg gelaten); maar ook voor bewoners zonder parkeerregulering, want ook daar zullen de effecten van de maatregelen duidelijk merkbaar worden!

Wijk in beweging
Ongetwijfeld hebben de lezers van onze wijkkrant al kennis
genomen van het grote aantal ontwikkelingen dat gaande
is in onze wijk of er de komende jaren nog op afkomt. Het
gaat dan over:
• De bouw van de fases 2A en 2B van het Scheepmakerskwartier,
• Panopticon,
• de ontwikkeling van de Drijfriemenfabriek en
• de ontwikkeling van de Fietznfabriek.
Allemaal ontwikkelingen die de nodige reuring in onze wijk
met zich mee gaan brengen of dat al doen. Graag brengen
wij u vanuit de wijkraad op de hoogte van de stand van zaken op dit ogenblik 1 maart 2017.
Om maar met het Scheepmakerskwartier te beginnen:
De werkzaamheden van fase 2A zijn inmiddels begonnen.
Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt, daarna
volgt archeologisch onderzoek, dan vindt verdere bodemsanering plaats en dan zal op een termijn van 4 tot 6 weken
met het heien worden begonnen.
Met de ontwikkelaar van dit project – de Scholzgroep uit
IJmuiden – is afgesproken dat de wijk regelmatig via een digitale nieuwsbrief op de hoogte zal worden gesteld van wat
er gaat gebeuren. Als u een mail stuurt naar smkhaarlem@
scholz.nl onder vermelding van “nieuwsbrief” wordt u op de
verzendlijst gezet.
Als bouwkeet is het leegstaande pand Harmenjansweg 69
ingericht. U kunt verder Scholz nog bereiken via hun kantoornummer 0255 531944.
Tegen de plannen voor Scheepmakerskwartier fase 2B hebben wij samen met de omwonenden in de zomer van 2016
bezwaar gemaakt. Dat heeft tot een uitgebreid overleg met
de ontwikkelaar, de gemeente Haarlem en een werkgroep
van wijkraad en omwonenden geleid. De uitkomsten van dat
overleg zijn van dien aard geweest dat wij onze bezwaren
ingetrokken hebben. We hebben dat overigens pas gedaan
nadat we de omwonenden die de bezwaren destijds mede
hebben ondertekend gevraagd hebben om ook voor de
intrekking te tekenen. Het is nu aan het college van B&W
van Haarlem om een formeel besluit te nemen. Als dat is
gebeurd kan de bouwer – Wibaut BV uit Amsterdam – echt
aan de gang.
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Wij zullen Wibaut vragen om ook met een digitale
nieuwsbrief te gaan werken en u daarnaast ook via onze site
op de hoogte houden.
Zeer onlangs is, gepaard gaand met het nodige tumult, de
Koepel door de gemeente aangekocht en vindt vervolgens
de doorverkoop aan Panopticon plaats. Panopticon kan nu
beginnen met de realisatie van zijn plannen. Omdat Panopti
- con al een aantal malen presentaties heeft verzorgd over
hun bedoelingen , gaan wij daar nu niet op in. Plannen als
die van Panopticon brengen ook de nodige bouwkundige
ontwikke - lingen met zich mee . Daarvoor gelden allerlei
procedures. Wij zullen in elk geval eisen daarin betrokken te
worden.
Voor de Drijfriemenfabriek is voorjaar 2016 een stedebouwkundig kader ontwikkeld . Dat wordt nu verder uitgewerkt .
Daarna kan de verkoopprocedure voor pand en terrein
begin - nen. Daarna moet degene die het project wil gaan
verzorgen met een plan komen. Wij zullen dat plan en alles
wat daarbij komt kijken samen met u, kritisch volgen en
waar nodig pro - beren te beïnvloeden . Op korte termijn
willen wij de project - leider van de gemeente Haarlem
uitnodigen om tijdens een vergadering van de wijkraad de
plannen en de stand van za- ken toe te komen lichten.
Als laatste hebben we te maken met de ontwikkeling van de
Fietsznfabriek . Daarvoor is 14 februari jongsleden door de
gemeente een presentatie van het Stedebouwkundig Programma van Eisen voor belangstellenden gehouden. In zo’n
SPvE worden de kaders waarbinnen de ontwikkeling van
een project moet plaatsvinden vastgelegd . Het SPvE is
nogal ab - stract van aard . Als bekend wordt hoe de
ontwikkeling meer concreet gaat worden zullen we u daar
nader over informeren . Verder in dit nummer een beknopte
uitleg en enkele opmer - kingen . Zoals u ziet , is er de
komende jaren veel aan de hand in onze wijk. Het is in het
belang van iedereen die hier woont dat ont - wikkelingen
zoveel als maar mogelijk is , aansluiten bij wat wij als
bewoners in en met onze wijk willen . Dat kan alleen als wij
de gemeente en de uiteindelijke ontwikkelaars onze wensen
duidelijk maken en hun plannen kritisch volgen. Dat kritisch
volgen van en praten over ontwikkelingen en plannen is een
enorme klus die veel tijd vraagt. Als wijkraad kunnen wij dat
niet alleen. Wij hopen dat we bij ieder plan een beroep op
de inzet van onze wijkbewoners kunnen doen.
John van Putten

Voor Zone C wijken houdt het nieuwe plan het volgende in:
4. Op één adres kan niet meer en een 1e bedrijfsvergunning en een 1e bewonersvergunning worden aangevraagd.
5. Meer handhaving op foutparkeren (op stoep, in bochten etc.), als de parkeerdruk voldoende afneemt.
6. Parkeren Op Eigen Terrein (POET): Wie ruimte heeft voor parkeren op eigen terrein krijgt geen 1e vergunning meer.
Tekortkomingen
(van de 17 onderdelen hebben we, voor onze wijk, de belangrijkste weergegeven)
De parkeerdruk wordt in het plan niet consequent in de eigen wijken opgelost (gecompartimenteerd), waardoor uitstraling
van parkeeroverlast naar omliggende wijken plaatsvindt.
Daarnaast is nog een aantal, naar ons oordeel heel redelijke, en zeer effectieve maatregelen niet vervuld, terwijl die overduidelijk bijdragen aan het verbeteren en eerlijker verdelen van de parkeerdruk, vooral voor het ontlasten van omliggende
wijken van het centrum:
1. het tarief voor de 2e vergunning in Zone C moet voorlopig niet stijgen. De beperking van de bezoekersvergunning
gaat al voor een “aardverschuiving” zorgen. Door het tarief gelijk te houden, wordt meer gestimuleerd dat de 2e en
3e auto’s niet in omliggende wijken worden geparkeerd. Later kan dit tarief eventueel geleidelijk verhoogd worden.
3. Zone B bewoners (zeker aan de randen) moeten voor hun 2e auto ook gebruik kunnen maken van de Dreef en Cronjé
garages.
4. In Zones B en C zou het bij praktijken (overdag) en restaurants (’s avonds) beter zijn als een aantal kleine P-gebiedjes
gehandhaafd blijven, waar bewoners dus niet mogen parkeren.
5. zeker in Zone C is een uitwisselregeling m.b.t. de 1e vergunning voor oppas aan huis zeer zinvol en niet overlast gevend.
6. als er P-gebiedjes zijn en er is een uitwisselregeling, kan de bezoekersregeling beperkt worden, zodat misbruik onmogelijk wordt. Er kan dan 400 uur voor het lage tarief worden aangeboden en het meerdere tot zelfs 1.500 uur met een
progressief oplopend tarief.
9. het nachttarief voor de garages zou tot 9.00 moeten doorlopen i.p.v. tot 8.00 uur.
11.er zou bij grote evenementen veel actiever moeten worden ingezet op P+R-terreinen, het transferium bij de Expohal in
Vijfhuizen en het benutten van de parkeermogelijkheden in de Waarderpolder (auto-fietstransferium in het weekend).
12.Communicatie en bewegwijzering naar garages en P+R moet veel (inter-)actiever en dynamischer bedreven worden.
13.de tarieven voor de 1e vergunning kunnen veel verder omlaag (met circa €50 a €100), omdat er veel extra inkomsten
vanwege de 2e vergunningen in Zone C zullen komen. De Gemeente weigerde dit mee te begroten.
Referendum
Twee burgers én de VVD hebben het initiatief genomen een referendum te organiseren. Helaas zijn de motieven daarvoor
niet gebaseerd op feiten en ontbreekt een alternatief, laat staan een beter plan.
Om die reden zijn wij tegen het referendum. Dit referendum, dat de burgers weer een hoop geld gaat kosten, zou namelijk
betekenen dat er minimaal 1,5 jaar vertraging optreedt met het invoeren van maatregelen, waarbij het dan nog maar de
vraag is of er dan uiteindelijk betere maatregelen worden genomen.
De weerstand tegen de € 1 miljoen extra belasting mist elke grond. Ten eerste omdat de helft ervan betaald zal worden
door stadsbezoekers. Ten tweede omdat het alleszins redelijk is dat autobezitters meer voor het gebruik van de openbare
ruimte betalen dan de vele Haarlemmers die geen auto bezitten (die zijn er immers ook).
Wanneer het referendum doorgaat, overwegen Jan v.d. Zanden (en de 22 wijkraden) om samen met de wijkraden over ons
plan een parallel referendum te organiseren. Dat zou dan tegelijk kunnen worden gehouden met het VVD-referendum. Dat
komt met 22 wijkraden (maar mogelijk doen de 3 Centrumraden dan ook mee?) neer op circa 190 handtekeningen per
wijkraad. Dan kunnen we de laatste punten van het plan ook nog repareren
We houden u op de hoogte! Frans Steffens

Deze tekst werd door Lodewijk Wiener uitgesproken tijdens de actie Zeg Ja op het bordes van het Stadhuis.
Burgers van Haarlem, geachte Stadgenoten,
Achter mij op de gevel van ons eeuwenoude Stadhuis prijkt in gouden letters een Latijnse spreuk, een vermaning eigenlijk.
In het Nederlands vertaald staat er: Laat geen burger ooit dit heilige huis van Themis, de zetel van de senaat, bezoedelen.
Themis, ook wel Justitia genaamd is, zoals u weet, de godin van het recht.
Welnu, wij zijn hier op dit moment in de tijd allerminst bijeen om de zetel van onze senaat te bezoedelen of op enigerlei
wijze geweld aan te doen, wij richten ons vanavond tot het Stadsbestuur van Haarlem om de stichting Panopticon de
vrije hand te geven in het verwezenlijken van een groots opgezet plan aangaande de nu voor exploitatie vrijgekomen
koepelgevangenis.
Haarlem kan reeds bogen op een aantal culturele instellingen van naam, zoals het Frans Halsmuseum, het Teylersmuseum, de Stadsschouwburg en de Philharmonie, de Toneelschuur, het Patronaat, de Hallen en het Noord-Hollands Archief,
om er slechts enkele te noemen en ook is in onze Spaarnestad de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen gevestigd, een instituut waaraan echter het recht om wetenschappelijk onderwijs te geven onthouden is.
Hoe geweldig zou het dan niet zijn om Haarlem alsnog zijn eigen universiteit te schenken, zijn eigen University College
in de moderne terminologie.

Object trouvée
Viewmaster: Harm van Ee

Als bewoner van onze wijk heeft u het ‘Jan en Piet Museum’ aan de Dijkstraat vast wel eens bezocht. Elke eerste
zondag van de maand zijn er wisselende tentoonstellingen met performances. (zie Facebook) Een laagdrempelige tentoonstellingsruimte die je niet gauw ergens anders
aantreft.

Het zijn werken die zijn samengesteld
uit verschillende -door Piet- gevonden
voorwerpen. In de kunstgeschiedenis
is daar een officieel woord voor: Object trouvée. Van gevonden voorwerpen iets nieuws maken is een natuurlijke menselijke eigenschap, maar werd
pas als kunst gezien toen Picasso van
een fietsstuur en zadel een stierenkop
wist te assembleren.

Het Museum is zelf wellicht ook een Object trouvée. Jan
en Piet zijn er min of meer toevallig beland en hebben
er een levendige werk- en tentoonstellingsruimte van
gemaakt. Ontstaan vanuit de
voormalige Fietsznfabiek is
deze verlaten drukkerij nu in
bruikleen van deze museumdirecteuren.
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Dit manifest, waarvan ik de inhoud nu zal voorlezen, is vervat in tien kernpunten en heeft als aanhef:
OPEN DE KOEPEL.
Lodewijk Wiener

Bij mij thuis aan de Scheepmakersdijk hangen sinds enkele
jaren een paar werken van Piet Zwaanswijk aan de keukenmuur. Hoewel ik eigenlijk zelden iets aanschaf van een collega kunstenaar heb ik deze objecten met plezier gekocht.
Te lang moeten nadenken is een slechte raadgever en van
deze impulsieve actie heb ik dan ook geen spijt.

Piet Zwaanswijk is een bekend kunstenaar in Haarlem. In de jaren 70 werd hij
landelijk bekend doordat hij met animatie filmer Gerrit van Dijk de plaatselijke politiek schoffeerde met hun JUTE projecten. Openbare kunst met
maatschappelijke kritiek. Piet is gelukkig zijn streken niet
verleerd. Afgelopen winter was er ineens ophef omdat
hij in een stadsvitrine (Raaks) een, volgens de wethouder,
controversiële installatie had gemaakt. Piet wist een storm
in een glas Haarlems water los te maken. Inmiddels is Piet
alweer druk bezig aan zijn volgende project: de tentoonstelling “Keekwolk” in de Vishal vanaf 09 april t/m begin
mei. Hier gaat Piet natuurlijk weer op onnavolgbare wijze
de kermisgekte transformeren tot bewegende kunst. Wellicht amusant en provocatief. Het gaat stormen rond de
kermis.

Hier voor u staat geen nazaat van Maarten Luther, de Augustijner monnik die dit jaar precies vijf eeuwen geleden zijn
stellingen aan de kerkdeur te Wittenberg nagelde, voor u staat een schrijver met hart voor de stad, die op de deur van
de Haarlemse senaat voorzichtig en met de meeste zorg, maar daarom met niet minder klem, een manifest zal bevestigen
dat als leidraad moge fungeren bij het wijze besluit dat aanstaande donderdag in de Haarlemse Gemeenteraad zal worden genomen.

tekening: Paul van der Steen

Als goede gastheren zetten
zij de deuren een keer per
maand open en laten zij collegae kunstenaars mede exposeren. Vraag het aan meubelontwerper Jan Heijer; hij kan
de ontstaansgeschiedenis van
het museum prachtig uit de
doeken doen.
De nabije toekomst voor het museum is onzeker geworden door stadsvernieuwingsplannen. U kunt het museum
de komende tijd nog wel even bezoeken.
Vergeet niet om spontane aankopen te doen. U zult er
geen spijt van krijgen!
Harm van Ee
Facebook/Scheepmakersdijk43 viewmaster
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Wijkvisie en
Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR)
(Duurzaam ontwikkelingsmodel mobiliteit en ruimte Haarlem 2040)
Onderstaand enkele belangrijke onderdelen uit het ontwikkelingsmodel.
In Mei 2016 is het door het college een voorzet gegeven aan de raad hoe in de toekomst om te gaan met de toenemende
mobiliteit; het Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040.
Het ontwikkelingsmodel vormt de basis voor de in 2017 door de gemeenteraad van Haarlem vast te stellen Structuurvisie
openbare ruimte. Om een volgende stap te kunnen maken gaan wij graag in gesprek met onze regionale partners, burgers
en andere belanghebbenden over de ontwikkelingsrichting die hierin wordt geschetst.
Belangrijke maatregelen om de mobiliteit in Haarlem duurzaam te verbeteren en tegelijkertijd een ruimtelijke kwaliteitsslag te maken zijn het vergroten van de binnenstad, de transformatie van parkeerring naar fietsring met meer ruimte voor
groen, water en verblijven en het verbeteren van regionale verbindingen en het vertrammen van de “noord-zuid” OV lijn.
De auto blijft welkom in Haarlem, maar wordt zo veel mogelijk om de stad geleid. Parkeren in garages wordt toegankelijker gemaakt en de bezoekers krijgen meer keuzevrijheid in termen van afstand tot het centrum en prijs.
Om het gemotoriseerd verkeer te optimaliseren komt een tunnel onder het Spaarne opnieuw in beeld, evenals een betere
aansluiting op de A9 aan de noordzijde van de stad. Beide maken deel uit van een grote regionale ring om Haarlem. Deze
maatregelen bieden enorme kansen, niet alleen voor het regionaal verkeer, maar ook voor het beter aan elkaar verbinden
van Schalkwijk en de rest van Haarlem op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied.
Hoofdkeuzes van het Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
Uitgaande van de opgaven waar Haarlem, met haar regio voor staat, worden de zeven met elkaar samenhangende hoofdkeuzes voorgesteld:
1. Haarlem kiest voor duurzame mobiliteit door in te zetten op een verandering van vervoermiddelkeuze; minder autogebruik en meer voetgangers, fietsers en OV. Onze ambitie is dat in 2030 het gemotoriseerd verkeer in het centrum en
het centraal stedelijk gebied met 15% verder zal afnemen ten opzichte van de huidige 6 trend, ten gunste van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. In de rest van Haarlem streven we naar 7,5% minder gemotoriseerd verkeer ten
opzichte van de trend.
2. Haarlem kiest voor “auto te gast” in de binnenstad en het centraal stedelijk gebied. Hier zijn de intensiteiten en snelheden beperkt, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor voetganger en fietser. Overigens blijft het gebied
gewoon bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer krijgt alternatieve routes aangeboden. Bezoekers
parkeren aan de rand van het gebied of in garages.
3. Haarlem kiest voor bundelen van het doorgaande autoverkeer op de grote ring. Verkeer van en naar de garages in de
binnenstad en de stadswijken in Haarlem worden langs voorkeursroutes geleid. Doorgaand regionaal verkeer hoeft
dan niet meer door de stad te rijden.
4. Haarlem kiest voor een kwaliteitssprong van de looproutes van inwoners en bezoekers, uitnodigend om meer te gaan
lopen.
5. Haarlem kiest voor de fiets binnen de stad als belangrijkste vervoermiddel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
(snelle) doorgaande fietsroutes en aantrekkelijke recreatieve fietsroutes.
6. Haarlem kiest voor het versterken van de OV-corridor, waarmee een snelle en betrouwbare doorstroming mogelijk wordt.
7. Haarlem kiest voor multimodale bereikbaarheid in de metropool. Oftewel een goede, directe bereikbaarheid van Haarlem voor zowel fiets, OV als auto vanuit de regio en vice versa.
Verwachte effecten van het Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040
Kwantitatieve verkeerseffecten
De inzet van het Duurzaam mobiliteitsmodel Mobiliteit en Ruimte leidt tot een belangrijke afname van de automobiliteit.
Extern verkeerskundig (Goudappel Coffeng) onderzoek heeft uitgewezen dat de maatregelen uit het Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte in belangrijke mate kunnen bijdragen aan deze beoogde (verkeers)effecten. Op enkele
plaatsten in de stad moeten echter nog aanvullende maatregelen worden onderzocht. Dan gaat om het goed positioneren van de oostelijke entree van de stad (via Oudeweg in plaats van Amsterdamse vaart), het uitstippelen van een
voorkeursroute naar de Appelaargarage (via Prinsenbrug en niet door de Papentorenvest ) en bundelen van het autoverkeer richting tussen Haarlem Centrum en Noord langs de Spaarndamseweg en Westelijke Randweg, zodanig dat de Kennemerbrug vrije ruimte biedt aan voetgangers, fietsers en HOV-as.
Pagina 42 van de Structuurvisie Openbare Ruimte
Lees vooral bij de pijl.
Een verrassende ontwikkeling
De Catherijnebrug wordt een brug voor langzaam verkeer.
Het bestemmingsverkeer naar Haarlem Noord en Centrum wordt primair via de Oudeweg geleid.
Dit is een ontwikkeling die we met beide handen aangrijpen en verder wordt uitgewerkt wordt in onze aanvullen visie.
Frans Steffens
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Fietsznfabriek verkoop

Oerkap en drijfriemenfabriek

nu de gemeente als eigenaar er al vijftien jaar niet naar heeft
omgekeken.

Volgend jaar gaat zoals eerder vermeld de voormalig
Fietsznfabriek in de verkoop. De huidige gebruikers kunnen zeker tot eind 2018 van de ruimtes gebruik blijven
maken.
Daarna zal het in overleg met de gemeente ontruimd moeten worden. Onlangs hebben medewerkers van de gemeente het Stedebouwkundig Programma van Eisen aan de
wijkraad gepresenteerd.
Een reeks aan vragen van de wijkraad zijn uitvoerig beantwoord, en worden zoveel als mogelijk meegenomen in het
stedenbouwkundig kader en de verkoop- en ontwikkelstrategie.

Wat is er aan de hand?

En hoe zit dat met het groen en de bomen?
De groenstrook tussen Drijfriemenfabriek en Oudeweg is het
enige stukje groen in dit deel van de stad. In de wijde omtrek
is er langs deze Spaarne-oever geen fatsoenlijke boom meer
te bekennen. Wat voor bouwactiviteit er in die strook ook gaat
plaatsvinden, die schaarse bomen dreigen de dupe te worden.
Monumentale bomen moeten in ieder geval blijven staan. Een
commerciële projectontwikkelaar heeft er maar één belang:
dat de bomen verdwijnen zodat hij de hele kavel kan bebouwen. Binnen in de Oerkap kun je zien hoe het ook kan, want de
binnenruimte van het stadstrand is gewoon om de boom heen
gebouwd....

De nota voor het verkopen van de Fietsznfabriek komt beknopt op het volgende neer:
• wonen mede toegestaan op BG aan Oostvest
• steeg als openbare ruimte op vaste plaats
• behoud Drukkerij gebouw
• goothoogte 9 meter wordt 10 meter
• gedeeltelijk 13 meter aan Oostvest
• max. 8400 m2 BVO (ex. parkeren)

Inmiddels is de uitverkoop van het zogenaamde ‘niet-strategische vastgoed’ van de gemeente begonnen. En daar valt het
terrein van de Drijfriemenfabriek en de Oerkap onder. Er ligt
nu een voorstel om het terrein voor een minimumbedrag van
800.000 euro te verkopen, met een aantal randvoorwaarden.
Maar in essentie: aan de hoogste bieder.
Wij zijn van mening dat dit om heel veel redenen een heel
slecht idee is. We kunnen in de buurt en in de rest van de stad
zien, wat er gebeurt als particuliere projectontwikkelaars een
‘moeilijk’ object in handen krijgen: leegstand, getreuzel, verloedering, ondoorzichtige doorverkopen, schimmige geldschieters. Alles behalve ontwikkeling. Daarom is vanuit de burgers
spontaan dit initiatief ontstaan om te pleiten voor behoud van
Oerkap en Drijfriemenfabriek op de huidige plek.

Overige punten
• omringende woningen: behoud woonkwaliteit, aandacht voor privacy, bezonning
• parkeren: volledig op eigen terrein oplossen
• groen: vergroenen onbebouwde ruimte is uitgangspunt
• beeldkwaliteit: voorschrijven parcellering aan Oostvest
• orientatie: entrees en voorkanten aan de omringende
straten
• functie: voorkeur voor publieke/multifunctionele invulling Drukkerijgebouw
• woonsegmenten: max. 30% sociale huur, minimaal 70%
middensegment, min. 60 m2 BVO
• duurzaamheid: via selectiecriteria sturen op duurzaam
concept
Na diverse gesprekken en aanpassingen op het plan zijn dit
voorlopige conclusies om over na te denken:
- Wil je de 8400m2 ( wat niet verplicht is overigens) halen
dan ben je genoodzaakt om de maximale toegestane
hoogte die de gemeente aangeeft, ook daadwerkelijk
te realiseren. Alleen dan, creëer je enigszins lucht in het
plan.
- Het smalle strookje, links van de drukkerij mag bebouwd
worden, maar dit komt de drukkerij niet ten goede, vanuit het oogpunt, de drukkerij te behouden in haar waarde zoals het nu is.
- Laat in het plan meer vrijheid over om de m2 te realiseren die nodig zijn. Denk daarbij aan het optoppen van
de drukkerij. Dit geeft elders op het terrein, meer ruimte
voor bijvoorbeeld openbaar groen en meer afstand van
nieuwbouw tot bestaande bebouwing.
- Het gaat er vooral om dat het een massaal bouwvolume
wordt, waarbij de drukkerij in de verdrukking komt.
Ter verduidelijking: in de beelden is de toegestane bouw
en goothoogte aangehouden met in twee varianten de
toegestane kappen ingetekend. Kappen max 4 meter hoog
en helling van 45˚ - 70˚
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De gemeente Haarlem wil het terrein van de Drijfriemenfabriek verkopen. Ze heeft het terrein in 2001 opgekocht vanwege de gewenste ontwikkeling in de Spoorzone, en er sindsdien eigenlijk niets meer mee gedaan. In 2010 heeft zich daar
het Stadstrand de Oerkap gevestigd. Met goedkeuring van
de gemeente, die het terrein ‘om niet’ ter beschikking stelde.
De gemeente had er zelf geen bestemming voor, het was in
die periode niet te verkopen en de gemeente wilde niet verplicht zijn om onderhouds- en restauratiewerkzaamheden uit
te voeren.

Waarom moet de Oerkap blijven?
Stadstrand de Oerkap is al bijna tien jaar dé trekpleister van
Haarlem Oost in het zomerseizoen. Maar ook van de rest van
Haarlem en wijde omgeving. Bij de minste zonnestralen druk
bezet door jong, heel jong en best wel al wat ouder. Een ontmoetingsplek voor alternatief publiek, maar ook wat meer ‘gesettled’. Waar men elkaar ontmoet voor tête-à-têtes en dates,
voor vrijdagmiddagborrels en voor feestjes, maar ook om gewoon met vrienden en buren een biertje te drinken, terwijl de
kids veilig in het zand spelen. De plek met de grootste pizza’s
met de dunste bodems in de stad; zelf op te halen als je pizzapieper afgaat. Met Jopenbier, goede wijn en perenijsjes; ook
zelf op te halen aan de bar. Waar de dingen genomen worden
zoals ze zijn, rond het houtvuur en de boom, die midden in de
tent staat. Kortom: een plek met een uniek concept, namelijk
geen concept.
Daarmee is de Oerkap een lichtpunt in ons stukje Haarlem.
De Nieuwe Energie straalt inmiddels al meer dan vijftien jaar
troosteloosheid uit. De schaarse andere horecagelegenheden
hebben qua kaart en sfeer een heel ander karakter. Wie met
redelijk weer de trein vanuit Amsterdam de stad inrijdt, ziet
een afgeladen stadstrand. Aanbevelingen voor de Oerkap zijn
overal terug te vinden, tot aan het KLM-magazine dat in alle
vliegtuigen ligt. De Oerkap is een hoop gratis reclame voor
Haarlem.
Waarom moet de Drijfriemenfabriek blijven?
De Drijfriemenfabriek is het grote stenen gebouw bij het stadstrand. Het is in gebruik als atelier, oefenruimte, werkruimte
en muziekstudio bij een aantal muzikanten en bands, producers, modeontwerpers/kledinglabels, animators et cetera. Chef’
Special opereert vanuit de Drijfriemenfabriek als thuisbasis, en
tal van andere talenten op het gebied van muziek en design
timmeren hiervandaan aan de weg. We willen niemand tekort
doen, dus check vooral de website voor een meer volledig
overzicht.
De Drijfriemenfabriek heeft de status van gemeentemonument. Het gebouw mag dus niet gesloopt worden. Restauratie
en uitvoering van achterstallig onderhoud zijn dringend nodig,

Moet de gemeente de Oerkap en de Drijfriemenfabriek echt
verkopen?
Nee. Dat is een politieke keuze.
De gemeente heeft in 2001 het gebied en de Drijfriemenfabriek aangekocht met het oog op de ontwikkeling van de
Spoorzone en Haarlem Oost. We kunnen allemaal zien dat die
ontwikkeling bepaald nog niet klaar is. Van de sprong over het
Spaarne, de verbinding van het centrum met Oost en de Waarderpolder, is nog nauwelijks iets terechtgekomen. Ontwikkeling is niet alleen gefrustreerd door de economische crisis, maar
zeker ook door particuliere eigenaren, projectontwikkelaars en
financiers, die bij het woord waarde alleen aan eurotekens
denken. Alle mooie bestemmingsplannen ten spijt: er komt niets van terecht. Sindsdien heeft de gemeente ook besloten dat
ze al haar vastgoed gaat verkopen, tenzij het een strategisch
belang heeft. Daarbij geeft ze zelf aan, dat regelmatig bezien
moet worden of onroerend goed al dan niet als ‘strategisch
vastgoed’ moet worden aangemerkt. De kavel met de Oerkap
en de Drijfriemenfabriek is het enige onroerend goed dat de
gemeente nog zelf in bezit heeft, en waarmee ze dus ook zelf
nog actief de ontwikkeling kan sturen. In de huidige situatie
voldoet het aan alle criteria die de gemeente hanteert voor
strategisch vastgoed:
• Het is van belang voor het realiseren van beleidsdoelstellingen: ontwikkeling Oost, sprong over het Spaarne
• Dat belang is alleen te dienen als de gemeente het vastgoed in eigendom heeft: kijk maar naar de Nieuwe Energie...
• Het is kostendekkend te exploiteren: de huidige gebruikers
hebben al meerdere malen aangegeven dat ze bereid zijn
een redelijke huur te betalen
De gemeente streeft naar een hoogwaardige stedelijke samenleving. In de programmabegroting 2017-2021 valt te lezen:
“De gemeente investeert samen met bewoners en ondernemers in de stad. Initiatieven van bewoners en ondernemers
worden beoordeeld en indien gewenst ondersteund. Samen
met initiatiefnemers wordt verkend hoe (openbare) grond en/
of vastgoed gebruikt en beheerd dan wel ontwikkeld en geëxploiteerd kan worden.”
Het goede nieuws voor de gemeente is: hier zijn een paar intiatiefnemers/ondernemers, die voor u die verkenning al hebben uitgevoerd, en daar zeer succesvol in zijn geweest!
“De commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad heeft op
9 maart besloten dat een aantal scenario’s moet worden uitgewerkt waarin de huidige functies behouden kunnen blijven.
De gemeente gaat daarover de komende weken met de exploitanten in gesprek. In de Wijkraad van 14 maart heeft de
gemeente toegezegd de buurt over de voortgang te blijven
informeren. En ook dat de buurt betrokken zal worden als er
ingrijpende nieuwe ontwikkelingen zijn.”
Dit is een deel van de tekst van;
www.reddeoerkap.nl/achtergrond.html
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De
fietsenstalling
gratis en
droog
Jacobijnestraat
(alleen za. geopend)
Kennemerplein
Boereplein
Smedestraat
Botermarkt
Tempelierstraat
Stationsplein
Samen houden we Haarlem bereikbaar

Subsidie Bewonersinitiatieven kleinschalig groen
Het behoeft geen uitleg dat we in een versteende stadsomgeving leven. Daar kan je zelf iets aan doen, simpel door potten met planten voor je deur te plaatsen. Iets meer werk is
een paar tegels eruit en groen erin. Gaan je ideeën nog verder dan bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
Vanaf 1 januari 2017 is er weer subsidie beschikbaar gesteld
waarmee je een geveltuin kunt aanleggen of een klein groenproject in de openbare ruimte kunt realiseren. Er wordt
een bedrag van €15.000 verdeeld en per aanvraag wordt
maximaal €2.500 toegekend. Op het aanvraagformulier en in
de voorwaarden vindt je meer informatie.
Voor subsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking;
- Het groener maken van de omgeving volgens het principe
verharding eruit en groen erin.
- Het creëren van inheems (natuurlijk) of eetbaar groen.
- Het creëren van de mogelijkheid tot natuurlijk spelen.
Meer weten? Kijk dan op:
www.haarlem.nl/subsidie-bewonersinitiatieven-kleinschalig-groen/

AUTOHANDEL KRIKKE
Autohandel Krikke staat als RDW erkent autobedrijf
reeds sinds 1974 in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel ingeschreven.
Er zijn altijd diverse occasions op voorraad, tevens is
reparatie/onderhoud en APK Service mogelijk tegen
een voordelig tarief, waarbij u gebruik kunt maken van
een gratis leenauto.
Bij aankoop van een auto wordt de tenaamstelling van
het kenteken middels een RDW machtigingsformulier
gratis op uw naam gezet.
Indien gewenst kan uw auto per direct verzekert worden, ook op zaterdag.
Vraag naar onze financierings mogelijkheden.

Auto Krikke
Koralensteeg 3
2011 AC Haarlem
Tel: 023 535 7250
Mob: 06 137 22 538
www.autokrikke.nl
info@autokrikke.nl

