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B E Z O R G E N 28 oktober 2014 

Commissie Beheer gemeente Haarlem 
T.a.v. mevrouw E. van der Mede, secretaris 

Geachte mevrouw Van der Mede, 

Inzake: herinrichting oostzijde Dreef /commissievergadering d.d. 13 november 2014 

Inzake opgemeld doe ik u hierbij voor de goede orde toekomen een kopie van mijn schrijven 
d.d. heden aan de directeur van de Dreefschool, dit naar aanleiding van een prominent artikel 
in het Haarlems Dagblad van 17 oktober 2014. 

Het lijkt mij goed dat u ook kennis neemt van ons standpunt als bewoners (van alle bewoners 
aan de Dreef zijn mijn partner en ik de langst zittenden; wij wonen hier ruim 32 jaar). 
Natuurlijk zijn bij alle overheidsbesluiten kritische kanttekeningen te maken maar dan moet 
het wel op reële feiten zijn gebaseerd. 

Kortheidshalve verwijs ik naar bijgaande brief, waarvan ik u verzoek de inhoud als hier 
herhaald en ingelast te beschouwen. 

Naar ik vertrouw zult u in de raadscommissie Beheer daar ook rekening mee houden. 

Dankend voor uw aandacht ben ik, 

met vriendelijke groet en hoogachting, 

Jelle vaivefér Haven 

Bijlage 
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LLM., M.A. 

Dreefschool Haarlem 28 oktober 2014 
T.a.v. de heer J. Vos van Marken, directeur 
Dreef 20 
2012 HS HAARLEM 

Geachte heer Vos van Marken, 

Met stijgende verbazing en ergernis heb ik kennis genomen van een artikel in het Haarlems 
Dagblad van 17 oktober 2014 (geplaatst op uw verzoek en gelardeerd met een foto van u zelf 
in ' M l colour'). 

Nu u uitdrukkelijk spreekt namens de Dreefschool en de Stichting Salomo, is het publiekelijk 
en prominent waarschuwen voor ernstig gevaar voor leerlingen van de Dreefschool (en dit 
terwijl u aangeeft al namens de Dreefschool en de Christelijke Onderwijskoepel Stichting 
Salomo bezwaar te hebben aangetekend) buiten de orde. Uw actie is niet anders te verstaan 
dan als een ernstige waarschuwing aan de commissie Beheer, welke op 13 november 2014 
over de herinrichting van de oostzijde van de Dreef en het besluit van het college van B&W 
vergadert. 

Voor het publiekelijk en prominent in de pers waarschuwen voor ernstige gevaarzetting had u 
zich dienen te houden aan de regels welke daarvoor volgens vaste leer gelden. Daaraan heeft 
u geenszins voldaan. Kennelijk gaat het er u niet om een bijdrage aan de discussie te leveren 
maar om door stemmingmakerij de commissie Beheer alsnog te bewegen het besluit van het 
college van B&W van Haarlem te torpederen. 

U had in plaats van 'op de foto te gaan staan' met deugdelijke argumenten moeten komen. 

Zo noem ik u als basiseisen: 

a. Alle relevante wettelijke regelingen betrekken, onder meer door kennis te 
vergaderen resp. deskundig juridisch advies in te winnen. 

b. De huidige situatie nauwkeurig vergelijken met de toekomstige situatie. 
c. De kwaliteit van aangevoerde argumenten dient aan de hoogste eisen te voldoen. 

Daarover behoort geen discussie mogelijk te zijn. 
d. Echte objectieve kennis (Epistemie, als belangrijk gezagsdrager wilt u - voor mij 

hoeft dat niet - mogelijk de oorspronkelijke taal: ETTUTTTIIIII) opdoen en 
weergeven in plaats van niet dan wel ondeugdelijk onderbouwde (volks)opinies 
(doxa, wederom te uwer bediening in de oorspronkelijke taal: öó^a) te etaleren. 

Dreef 12, 2012 HR Haarlem (NL),! +31 (0)23 532 42 42, F +31 (0)23 532 41 11, E maisonzen@planet.nl 



AD A. JURIDISCH KADER: VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS 

Voor de Dreefschool is een zebrapad. Dit zebrapad voldoet aan de Uitvoeringsvoorschriften 
BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer). In par. 4.2 staat 
omschreven hoe een zebrapad eruit moet zien, namelijk dwars op de weg aangebracht en witte 
strepen van tenminste 4 meter breed. In art. 49 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV 1990) wordt de juridische status van het zebrapad 
(voetgangersoversteekplaats/vop) vermeld. 

De wettelijke status van het zebrapad wordt ontleend aan het verkeersbord L2. Zonder dit 
verkeersbord is er geen juridische status en is er ook geen door de wet beschermde 
voetgangersoversteekplaats. 

Het huidige 'zebrapad' loopt vanaf het trottoir voor de school over de ventweg en van daar 
via een bestrating van de berm oostwaarts over de hoofdrijbaan tot aan het fietspad. Daar is 
geen opstelplaats. Direct vanaf de rijbaan stapt iedere voetganger direct op het fietspad. 
Fietsers hebben daar altijd voorrang boven voetgangers omdat het een aangewezen fietspad is. 
Wanneer kinderen van de Dreefschool naar de speelplaats gaan, zullen zij allen over het 
fietspad moeten dat er nu ligt. En vice versa (vanaf de speelplaats naar de school). 

Bovendien: dit zebrapad geeft slechts een SCHIJNVEILIGHEID. Het is helemaal geen 
zebrapad, al ziet het er wel als zodanig uit. Dat komt omdat het verplichte verkeersbord L2 
ontbreekt. Zie hieronder een afbeelding van dit verkeersbord. 

VERKEERSBORD L2 

Uit onderstaande foto's blijkt dat er noch aan de noordzijde noch aan de zuidzijde een 
verkeersbord L2 is geplaatst. Het verkeer kan derhalve zonder meer doorrijden en voetgangers 
hebben niets aan de strepen op de weg want deze zijn van nul en generlei waarde. 

'VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS' VOOR DREEFSCHOOL 
Links vanuit het noorden rechts vanuit het zuiden 

(foto's 23 oktober 2014) 



Dat komt mogelijk omdat volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) oversteken van gebiedsontsluitingswegen bij voorkeur op kruispunten 
dient plaats te vinden. Als er goede redenen zijn om toch oversteken op een wegvlak te 
faciliteren (bijvoorbeeld veel of kwetsbare overstekers) dan mag dat mits de oversteekplaats 
voldoet aan de wettelijke voorschriften waaronder het plaatsen van een verkeersbord L2. Zie 
het gedeelte Wagenweg tussen kruising van Eedenstraat en Spanjaardslaan waar maar liefst 5 
zebra's zijn met verkeersbord L2 en dus voldoen aan de wettelijke eisen. Zoals de situatie nu 
op de Dreef is, is er sprake van een schijnveiligheid en dus zeer gevaarlijk. Kinderen en 
anderen die over dit 'zebrapad' voornemens zijn over te steken, hebben het idee dat het een 
echt zebrapad is en dus voorrang geeft boven gemotoriseerd verkeer. Geen sprake van! 

In sommige gevallen mag het bord L2 ook worden weggelaten wanneer de 
voetgangersoversteekplaats wordt beschermd door verkeerslichten. Ook dat is niet het geval. 
Er zijn wel verkeerslichten maar deze zijn uitsluitend in werking van 's morgens 08.00 uur tot 
08.30 uur en daarna gaan deze verkeerslichten over op 'knipperen'. Men kan dan op de 
knoppen drukken, menend dat daardoor het verkeerslicht op rood zal gaan maar dat werkt 
niet. Hij blijft knipperen. Indrukken van de knoppen sorteert geen effect. Op tekeningen van 
Delva staat wel het 'zebrapad' ingetekend vanaf de ventweg tot aan het fietspad, maar het 
verdient aanbeveling om het zebrapad door te trekken juist over het fietspad en een 
middengeleider van tenminste 2 meter aan te houden . Omdat het fietspad uitsluitend van zuid 
naar noord gaat, behoeven voetgangers slechts naar één kant te kijken en met het opsteken 
van een hand aan te geven dat zij voorrang hebben wanneer er fietsverkeer aan komt. Een hele 
verbetering! Zoals het nu is, biedt het 'zebrapad' geen enkele bescherming, al denkt de 
argeloze voetganger van wel. Doctrine en rechtspraak geven eenduidig aan dat zonder het 
verkeersbord L2 er geen sprake kan zijn van een voetgangersoversteekplaats waar de 
voetgangers bescherming genieten en bestuurders aan voetgangers voorrang moeten verlenen 
(en wanneer voetgangers kennelijk op het punt staan dit te doen dezen te laten voorgaan). 

Er is wettelijk geen bezwaar tegen zebrapaden over een fietspad aan te leggen al heeft dat 
volgens het Handboek Open Ruimte, RIS 268741, niet de voorkeur. Wanneer er voldoende 
ruimte is (minimaal 1,50 meter tussen de rijbaan en het fietspad), dan kunnen de voetgangers 
wachten. Wanneer er minder dan 1,50 meter beschikbaar is, dan wordt de zebra wel over het 
fietspad aangelegd. Nu is er geen zebra over het fietspad omdat er geen zebra in wettelijke zin 
is. Wanneer deze er wel komt, dan is er een ruimte van 2 meter (of meer) om te wachten. 
Maar: bij oversteekplaatsen die veelvuldig worden gebruikt door kwetsbare groepen (zoals 
jonge kinderen), dan wordt het zebrapad niet alleen over de rijbaan maar ook over het fietspad 
aangelegd. 

Een ander aspect wat ik onder uw aandacht moet brengen is de REGELING BRIGADIERS. 
In ieder geval 's morgens tussen 08.00 en 08.30 uur maken vrijwilligers als stopteken gebruik 
van een draai-arm-systeem. Dat is uitsluitend toegestaan aan gekwalificeerde 
verkeersbrigadiers dan wel aan de politie. Aan verkeersbrigadiers worden de volgende eisen 
gesteld: 

- Verkeersbrigadiers dienen te worden opgeleid onder verantwoordelijkheid van de 
korpschef. 

- De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. 
- De aanstelling tot verkeersbrigadier geschiedt door de burgemeester. 
- De aanstelling geschiedt schriftelijk. 
- Verkeersbrigadiers staan onder toezicht van de korpschef en wordt op hen geregeld 

toezicht gehouden. 
Deze regeling is van kracht vanaf 1 oktober 1991. 



Gelet op de sterke wisseling van de vrijwilligers die de draai-armen bedienen, vraag ik mij af 
of dezen voldoen aan de hiervoren genoemde eisen. Naar mijn mening dient u aan de 
gemeente Haarlem resp. de commissie Beheer in ieder geval voor 13 november 2014 onder 
overlegging van justificatoire bescheiden aan te tonen dat alle 'verkeersbrigadiers' aan de 
wettelijke eisen voldoen. 

AD B. VERGELIJKING HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Huidige situatie 

Voetgangers (waaronder leerlingen van de 
Dreefschool) steken altijd over via het 
'zebrapad' maar dit zebrapad heeft geen 
enkele wettelijke status en is derhalve een 
bron van gevaarzetting. 

Het huidige fietspad ligt pal langs de 
hoofdrijbaan. Het komt regelmatig voor dat 
automobilisten daar 'gemakshalve' even 
parkeren, wat gevaarlijk is voor fietsers. 

Het is voor voetgangers verboden stil te 
staan op de rijbaan krachtens het Verdrag 
Inzake het Wegverkeer Wenen art. 6 (d) en 
KB Reglement van het verkeer art. 42.4.1. 
De huidige 'zebra' heeft geen wettelijke 
status en is gewoon 'rijbaan'. 
Levensgevaarlijk! 

Spelende kinderen hebben een zeer royaal 
aangelegde speelplaats tot hun beschikking 
maar moeten daarvoor oversteken over het 
onbeschermde fietspad (en over het 
'zebrapad' zonder wettelijke status). 
Bovendien moeten zij fietsers voorrang 
verlenen. 

Toekomstige situatie 

Wanneer er een voetgangersoversteek
plaats (zebrapad) komt zoals door de 
wet voorgeschreven met verkeersbord 
L2, dan kan eenieder daar veilig 
oversteken. 

Wanneer het fietspad wordt recht 
getrokken en dus voor het grootste 
gedeelte enkele meters oostelijk wordt 
geplaatst, dan hebben fietsers geen 
gevaar van automobilisten te duchten. 
Zeker niet omdat het fietspad iets hoger 
komt te liggen. 

Voetganders behoeven niet meer op de 
rijbaan stil te staan omdat aan de oost
zijde een opstelplaats van 16 m2 komt 
zodat rustig eventueel fietsverkeer kan 
worden afgewacht. Wanneer de zebra 
wordt doorgetrokken over het fietspad 
moeten de fietsers voorrang verlenen. 

Kinderen behouden volledig de zeer 
grote speelplaats, kunnen veilig over 
het zebrapad met wettelijke status 
oversteken tot over het nieuwe 
fietspad heen. 

AD C. KWALITEIT ARGUMENTEN 

Hiervoren is al aangegeven dat uw argumenten non valide zijn en niet anders zijn te duiden 
dan als losse opmerkingen om stemming te maken via de media richting de commissie 
Beheer, waarbij dan ook nog en passant mevrouw De Nijs als organisatrice van de 
themamarkten ter ondersteuning met de haren erbij wordt gesleept. De Dreefschool is op 
zaterdagen gesloten. De themamarkten zijn uitsluitend op zaterdagen. Wat heeft uw school 
met de themamarkten te maken? Naar mijn mening is dit door u uitsluitend bedoeld om ook 
de fans van mevrouw De Nijs over te halen en voor uw standpunt te kiezen, te weten 'we doen 
helemaal niks. 



AD D. OBJECTIEVE KENNIS VERSUS VOLKSOPINIES 

Objectieve kennis - zo blijkt uit uw publicatie - met betrekking tot het juridisch kader en de 
feitelijke omstandigheden ontbreekt. U komt niet verder dan een ondeugdelijk onderbouwde 
(het volk mogelijk aansprekende) opinie die u dan op schrift aan de lezers van het Haarlems 
Dagblad toevertrouwt. Zo zegt u aan het eind: "Zonde van ons geld en tevens totaal zinloos. 
Dit gaat echt te ver. Wat ons betreft blijft de huidige situatie gewoon gehandhaafd." 

Waar heeft u het over? Over 'ora' geld? U spreekt namens de Dreefschool en de Christelijke 
Onderwij skoepel Stichting Salomo! De Stichting Salomo heeft ten doel het christelijk 
onderwijs in Haarlem en omstreken te bevorderen. Er is volgens het Handelsregister geen 
financiële informatie beschikbaar voor deze inschrijving. De stichting betaalt geen cent 
belasting want is niet vennootschapsbelastingplichtig. Hoezo: 'ons geld'7l!! Het is dus niet 
'ons' geld maar het geld van anderen zoals ondergetekende. Bovendien: voor zover mij 
bekend wordt deze gehele herinrichting door de provincie Noord-Holland betaald. De 
provincie Noord-Holland heeft een zeer groot eigen vermogen (circa 1 miljard euro) uit de 
verkoop van aandelen in energiebedrijven. De provincie hoeft heus niet bij uw Dreefschool 
resp. Stichting Salomo aan te kloppen om de kosten van deze herinrichting te betalen. Het 
eenvoudig roepen "Zonde van ons gelF is volkstoneel. Zelfs geen volkstoneel maar 
volksverlakkerij. Ontoelaatbaar voor iemand in uw positie. 

Overigens: als directeur van de Dreefschool bent u wel de laatste om zich te verzetten tegen 
de voorgestelde verfraaiing van de Dreef. 

Daar u kennelijk namens de Dreefschool (Stichting Salomo) spreekt, wijs ik u op onder meer 
de navolgende omechtmatige handelingen van de school waar u verantwoordelijk voor bent: 

1. Toen circa 15 jaar geleden de extra verdieping op uw school werd geplaatst, heb ik als 
advocaat van mevrouw Burdorf (destijds eigenaar van het naastliggend pand Dreef 18) 
bezwaar tegen de aangevraagde bouwvergunning gemaakt. Ook toen al was de invloed 
en macht van de Dreefschool groot, zodat dit bezwaar zelfs niet werd behandeld. 
Volstaan werd met een ontvangstbevestiging. Daarna is mevrouw Burdorf naar 
Warmond verhuisd en is kort daarna overleden. De verdieping werd dus geplaatst. 
Maar: er zijn meerdere doorzichtige ramen aangebracht op de erfafscheiding. Dat is 
wettelijk verboden. Het in strijd handelen met een wettelijk verbod is altijd 
onrechtmatig! Het verbod is daarom in de wet opgenomen zodat niemand binnen twee 
meter op het erf van een ander kan kijken. Deze ramen dienen alsnog ondoorzichtig te 
worden gemaakt. 

2. Uw school plaatst sinds jaar en dag verkeerskegels op de rijbaan van de hoofdweg 
van de Dreef vanaf Dreef 14 zuidwaarts tot de voetgangersoversteekplaats voor de 
Dreefschool met het klaarblijkelijk doel te voorkomen dat ouders die hun 
schoolgaande kinderen dagelijks wegbrengen en ophalen daar kunnen parkeren. U 
duldt daar kennelijk geen parkeren. Zie linker foto onderaan pagina 2 
Gevolg: al deze auto's worden zowel op de hoofdrijbaan als op de ventweg (o.m.) 
voor mijn pand Dreef 12 geparkeerd. Het plaatsen van parkeerkegels is een 
verkeersmaatregel waartoe slechts de eigenaar/beheerder van de weg (in casu: de 
gemeente Haarlem) krachtens daartoe strekkend verkeersbesluit gerechtigd is. U 
handelt derhalve onrechtmatig en het is tevens een strafbaar feit. Bovendien plaatst u 



ook nog verkeerskegels rondom de officiële gemarkeerde parkeerplaats (betaald 
parkeren) direct voor uw school waardoor een openbare parkeerplaats wordt 
onttrokken. Klaarblijkelijk heeft u lak aan de bewoners van de Dreef. Dat is makkelijk 
wanneer u zelf niet aan de Dreef woont en daar ook nooit gewoond hebt. 

3. Kennelijk doet u geen enkele moeite de discipline van uw scholieren en hun ouders in 
banen te leiden en in de hand te houden. Zo worden niet alleen auto's van ouders 
zowel 's morgens als tussen de middag als aan het eind van de schooldag royaal 
geparkeerd op de hoofdrijbaan maar ook op de ventweg op de stoep voor mijn pand. 
Daar mag niet geparkeerd worden. Er mag gestopt worden maar dat uitsluitend om in 
en uit te stappen. Gemiddeld staan de auto's er 10 tot 15 minuten en dat valt onder 
parkeren. Weliswaar wordt daar niet door de gemeente Haarlem handhavend tegen 
opgetreden, maar het is uw taak uw overlast niet op het bord van uw buren te leggen. 
Tenminste (althans wat gevaarzetting betreft) zo ernstig is het vaststaande feit dat 
zowel scholieren als ouders (als ze dan niet met de auto komen) over het trottoir tussen 
Houtplein en uw school fietsen. Het afgelopen jaar ben ik al driemaal aangereden 
(gevolg: driemaal een open been) en dat pik ik niet meer. Wanneer dat nog één keer 
voorkomt, sta ik niet in voor de gevolgen! Verzoeke daarvan goede nota te nemen! 

4. Dan fulmineert u tegen de verfraaiing van de Dreef aan de oostzijde. Mijn partner en 
ik wonen hier meer dan 32 jaar en sindsdien is het wegdek van de hoofdrijbaan 
nimmer onderhouden, laat staan vernieuwd. Het is voor de bewoners een verademing 
dat nu de gemeente Haarlem (gefinancierd door de provincie Noord-Holland) in ieder 
geval de oostzijde van de Dreef gaat aanpakken. Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat het Houtplein en de gehele Dreef zouden worden heringericht maar dat is op 
financiële gronden op de lange baan geschoven. Dat uw school 520 leerlingen heeft, 
heeft u zelf aangetrokken door er een verdieping op te zetten. Dat uw school gebruik 
maakt van een speelplek aan de overkant is geen bezwaar. Het is zeer royaal van de 
gemeente Haarlem geweest om daar een kolossale speelplek te creëren ter grootte van 
bijna een half voetbalveld. Dan moet u niet klagen. U heeft niets te klagen. Dat de 
gemeente het Schelpenpad ook als speelplaats heeft aangewezen en ook heeft 
ingericht, is onjuist. Het Schelpenpad is in het geheel niet ingericht. Het Schelpenpad 
was 32 jaar geleden nog gewoon een echt schelpenpad. Elk jaar werden er 
vrachtwagens vol schelpen gestort. Dat was toen al 400 jaar het geval. Dit 
eeuwenoude cultuurgoed is door toedoen van een van uw voorgangers tenietgedaan 
door het asfalteren van het Schelpenpad. Waar is het Schelpenpad 'ingericht'?! Het is 
geasfalteerd omdat schoolkinderen wanneer dezen daar vielen schrammetjes opliepen. 
Uw leerlingen hebben niets op het Schelpenpad te zoeken behalve dan om eroverheen 
te lopen. De speelplaats is ruim genoeg (meer dan dat zelfs) en het is onbegrijpelijk 
dat u zich verzet tegen de nieuw ontworpen herinrichting van dat gedeelte van de 
Dreef. Het fietspad komt inderdaad direct naast het Schelpenpad te liggen maar aan de 
westzijde komt er een ruime strook groen rondom de bomen. Dat is niet alleen fraai 
maar ook het behoud van de bomen. Maar misschien wilt u de bomen ook wel weg 
hebben. 

5. Dat u ook nog de gevolgen aanhaalt voor de themamarkten die daar op zaterdagen 
gehouden worden 'tot ongenoegen van de organisatie' (lees: mevrouw De Nijs), daar 
heeft u niets mee van doen. Het is mij niet bekend dat op zaterdag uw school open is. 
Dat mevrouw De Nijs veel macht binnen de gemeente Haarlem heeft, is zo 
langzamerhand voor iedereen duidelijk. Eén telefoontje van mevrouw De Nijs en zij 
zit weer bij een commissie en staat met een groot artikel in het Haarlems Dagblad. 
Waar bemoeit u zich mee wat betreft deze themamarkten?! Alleen maar om gebruik te 



maken van de invloed van mevrouw De Nijs?! De burgemeester van de gemeente 
Haarlem heeft op 22 juni 2011 aan de commissie Bestuur van de gemeente Haarlem in 
een uitvoerig schrijven aangegeven hoe de situatie historisch is gegaan en als 
conclusie genoemd: "Op voorhand is wel duidelijk geworden, om schade te 
voorkomen, veel minder kramen en geparkeerde auto's op de Dreef geplaatst 
kunnen worden tijdens de themamarkten." In dat schrijven wordt ook gememoreerd 
dat tijdens het overleg bleek dat mevrouw De Nijs niet mee wilde praten over een 
andere manier van organiseren van de themamarkten. Het inrichtingsplan opgesteld in 
samenwerking met politie, afdeling Wijkzaken, afdeling HOO, afdeling 
Omgevingsvergunning en de stadsdeelregisseur werd door mevrouw De Nijs fanatiek 
naar de prullenmand verwezen onder het motto: "Mevrouw De Nijs heeft bij de 
commissieleden aangegeven dat de gemeente Haarlem haar het werken onmogelijk 
wil maken". De burgemeester schrijft voorts: "Het doel van het concept 
inrichtingsplan was echter om de markten in betere banen te leiden maar was zeker 
niet bedoeld om de themamarkten op de Dreef onmogelijk te maken". En voorts: "De 
commissieleden hebben tijdens de vergadering aangegeven dat mevrouw De Nijs 
zelf als marktmeester strenger zou moeten toezien dat de handelaren zich houden 
aan de regels van de vergunning. Hiertoe is de heer E. Mense, marktmeester van de 
gemeente Haarlem, ter ondersteuning aanwezig geweest tijdens een themamarkt. 
Uit de praktijk is gebleken dat tijdens de eerste themamarkt op 2 april 2011 de 
situatie is verslechterd". En voorts: "Op voorhand kan ik aangeven dat 110 kramen 
en 50 geparkeerde auto's cq. bestelbussen geen haalbare optie is gezien de beperkte 
beschikbare ruimte. In dit kader wil ik nog opmerken dat de boekenmarkt op de 
Dreef, met een maximum van 45 kramen, zonder klachten verloopf'. 
Ook de wijkraad Welgelegen heeft bij schrijven van 8 april 2011 aan de burgemeester 
van Haarlem aangegeven dat de wijkraad zich grote zorgen maakt over de helderheid 
van de afspraken (vergunningvoorwaarden) rond de themamarkten en over de 
bereidheid van de vergunninghouder en de marktlui tot de naleving van de 
vergunningvoorwaarden en over het gemeentelijke toezicht op de naleving. 

6. De door u gesuggereerde gevaarzetting is een slag in de lucht en niet gebaseerd op 
feitelijk onderzoek door deskundigen. Dat u bijval uit de politiek krijgt, kan ik me wel 
voorstellen. De voormalig wethouder Jur Visser en collega onderwijzer (CDA) doet 
mevrouw De Nijs altijd op haar wenken bedienen. Zo zal dat ook voor u wel gelden. 
Voor u staat de veiligheid van de kinderen voorop (zo laat u schrijven). Maar aan de 
veiligheid van de bewoners heeft u kennelijk lak. 

7. Naar ik heb begrepen wordt de afscheiding van de hoofdweg van de Dreef aan de 
oostelijke zijde zodanig dat wordt voorkomen dat daar ook weer auto's van uw 
klandizie worden geparkeerd. 

Ik zal niet - zoals u - de Haarlemse pers zoeken. Ik herinner me nog zeer wel hoe dat destijds 
gegaan is met de voorgenomen asfaltering van de Dreef. Toen was de heer Jur Visser nog 
wethouder. Laat ik vooropstellen: de heer Jur Visser is een aimabel man en ik heb niets tegen 
zijn persoon. Maar hij heeft zich destijds door de politiek gedwongen jegens mij in ieder 
geval niet naar behoren gedragen/kunnen gedragen. 

De rol van voormalig wethouder Jur Visser in een affaire die in 2004 heeft gespeeld omtrent 
de asfaltering van de Dreef (op dat moment al een puinhoop na meer dan een kwart eeuw 
zonder onderhoud) is goed gedocumenteerd: 



In 2003 werd door de gemeente aangekondigd dat de Dreef zou worden geasfalteerd, wat een 
einde zou maken aan de gigantische overlast van trillingen en geluid en daaruit 
voortvloeiende schade. Ik heb bij TNO gevraagd wat het beste systeem zou zijn en met dat 
verhaal een offerte gevraagd bij een gerenommeerd wegenbouwbedrijf, te weten Te Beest in 
Heemstede (in diezelfde periode overgenomen door Heijmans). De heer Hussaarts, 
bedrijfleider bij Te Beest, heeft een offerte gemaakt gedagtekend 13 mei 2005 (het gaat om 
het gedeelte van de Dreef vanaf het Houtplein tot aan het zebrapad bij de Dreefschool) 
sluitend op een totaalbedrag van € 46.500,= ex BTW. De dag daarvoor was mevrouw mr. 
Reekers, hoofd bureau beheer centraal van de gemeente Haarlem, hier geweest en zei zeer 
verheugd te zijn dat mijn partner en ik bereid waren de kosten daarvan voor hun rekening te 
nemen. Zij bood nog aan (citaat) "Na ruggespraak met de wethouder kan ik u namens de 
gemeente nog een tweetal aanbiedingen doen te weten: 

- De gemeente Haarlem zal op haar kosten een opzichter ter beschikking stellen, 
en 
- de gemeente Haarlem zal eventuele extra kosten van het wegenbouwbedrijf bij 

uitvoering tijdens de vakantieperiode voor haar rekening nemen." 
Ons aanbod was volledig gebaseerd op een nadere aankondiging dat de asfaltering van de 
Dreef naar verwachting eerst in 2009 zou plaatsvinden in verband met de verbouwing van het 
Provinciehuis. 
De gemeente Haarlem kwam op een begroting voor de kosten van het asfalteren van dat 
gedeelte van de Dreef op niet minder dan € 130.000,= ex BTW. Maar dat maakte niet uit. Wij 
zouden de opdracht aan Heijmans geven op grond van de offerte en wat de 
gemeenteambtenaren in hun rijke fantasie daarover dachten, maakte niet uit. Bij brief van 24 
mei schrijft mevrouw mr. Reekers: "Zoals aangegeven ga ik ervan uit dat er een positief 
besluit genomen wordt en dat het asfalteren gewoon door zal gaan onder de eerder 
besproken voorwaarden." Daarna werd het stil. Daarop heb ik een onderhoud aangevraagd 
met de wethouder dat plaatsvond op 15 juli 2005. Wethouder Visser was verbaasd omdat hem 
van ambtelijke zijde was doorgegeven dat het aanbod van ons zou zijn ingetrokken Hij 
zou dadelijk contact opnemen met mevrouw Reekers om de zaak te formaliseren. Op 15 
augustus kreeg ik een overeenkomst aangeboden die ik dadelijk op dezelfde dag heb getekend 
en geretourneerd. Die overeenkomst gaf exact weer wat al mondeling was overeengekomen 
zowel met mevrouw mr. Reekers als met wethouder Jur Visser. Van augustus tot begin 
oktober 2005 heb ik tenminste tweemaal per week gebeld, zowel naar mevrouw Reekers als 
naar wethouder Visser maar beiden bleken niet bereikbaar te zijn. Uiteindelijk kreeg ik een 
brief van mevrouw Reekers van 7 oktober 2005 waarin zij mij verzocht op vrijdag 21 oktober 
2005 een gesprek te hebben met wethouder Visser. Tijdens dat gesprek kwam de aap uit de 
mouw: wethouder Jur Visser wilde niet dat wij zelf de opdrachtgever zouden zijn maar dat de 
gemeente de opdracht zou geven en wanneer ik conform de kostenraming van de gemeente 
Haarlem te weten een bedrag van € 130.000,= plus BTW in de gemeentekas zou storten, de 
gemeente dadelijk opdracht zou geven tot uitvoering. Op dat moment heb ik hem de offerte 
van Heijmans laten zien. Hij, wethouder Jur Visser dus, zou direct de desbetreffende 
ambtenaar ter verantwoording roepen. Niets meer gehoord. In november 2005 belde 
wethouder Visser dat hij helaas moest zeggen dat het een 'politieke zaak' was geworden. En 
toen ik hem zei dat ik hem aan de overeenkomst zou houden, was het einde oefening. 
Vervolgens heb ik nog een kort geding gevoerd om de gemeente te dwingen die 
overeenkomst na te komen, maar dat liep mis. De gemeente kwam ter zitting met een kopie 
van een document waaruit zou blijken dat al in augustus 2005 door B&W was besloten niet 
tot asfaltering over te gaan. Het origineel werd niet getoond. Zelfs op de kopie was duidelijk 
een plakkertje zichtbaar dat over de datum was geplakt en er moet dan ook worden 
aangenomen dat daaronder een andere datum stond. 



Verleden tijd, maar toch: na afloop van het kort geding heb ik met mijn advocaat mr. 
Walraven moeten constateren dat de verslaggever van het Haarlems Dagblad die bij deze 
zitting aanwezig was terzijde werd geroepen door ambtenaren van de gemeente Haarlem en 
hem op het hart werd gedrukt nooit en te nimmer te publiceren over het verschil in prijs en de 
poging van de gemeente Haarlem ons bijna € 100.000,= meer te laten betalen dan de 
werkelijke kosten. Het is maar dat u het weet. 

Anders dan u zal ik mij dan ook niet etaleren in het Haarlems Dagblad. Dat laat ik maar aan u 
en mevrouw de Nijs over. 

Afschrift dezes zend ik per gelijke post aan de wijkraad Welgelegen en aan de commissie 
Beheer van de gemeente Haarlem. 

Ik heb de eer u, uw mevrouw De Nijs en uw politieke en HD vrienden te groeten. 


