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Onderwerp: herontwikkeling Nieuwe Groenmarkt

Haarlem, 6 juli 2019

Geacht college,
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de (her)ontwikkeling van de Nieuwe Groenmarkt.
Twee zaken spelen hier een rol. Enerzijds de voorgenomen herinrichting van de openbare ruimte
door de gemeente en anderzijds de op handen zijnde verkoop van de Sint-Antoniuskerk (=
Groenmarktkerk) door het bisdom. Als Historische Vereniging Haerlem voelen we een grote
betrokkenheid bij de herontwikkeling van dit deel van de binnenstad en de kerk (rijksmonument)
in het bijzonder.
Wat oorspronkelijk een herinrichtingsvraagstuk was, met plannen voor een fietsenkelder, is door
de voorgenomen verkoop van de kerk mede een herontwikkelings- en herbestemmingsvraagstuk
geworden. Daar komt bij dat de Nieuwe Groenmarkt gaat behoren tot het autoluwe gebied in de
binnenstad. Dat maakt een herbezinning op de functie en inrichting van dit gebied actueel. Dit
vraagt om een integrale benadering vanuit een totaalvisie op de toekomst van de Nieuwe Groenmarkt.
Van uw college vragen we:
1.

Een actieve inzet om de Groenmarktkerk open te houden en met het bisdom en partners
in de stad op zoek te gaan naar een passende herbestemming van de kerk.

2.

Maak daarbij gebruik van het publiekrechtelijke instrumentarium waarover de gemeente
beschikt om ongewenste bestemmingen tegen te houden en de gewenste bestemming zo
nodig af te dwingen.

3.

Beschouw de herinrichting van de openbare ruimte niet alleen als een verkeersopgave,
maar als onderdeel van integrale ontwikkelopgave van de Nieuwe Groenmarkt.

2
4.

Stel in samenspraak met alle betrokkenen een visie op over het in stand houden van religieus erfgoed in Haarlem. In dit verband kan gedacht worden aan het opstellen van een zogenaamde kerkenvisie. Een eerste stap daarbij is om te inventariseren welke religieuze gebouwen leeg staan en welke kerkgebouwen de komende tijd leeg komen te staan. Vervolgens is de vraag aan de orde wat je met die gebouwen kunt doen en hoe je het erfgoed
kunt behouden. Voor het opstellen van een dergelijke kerkenvisie door gemeenten stelt de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks middelen beschikbaar.

De Historische Vereniging Haerlem is graag bereid mee te denken over het behoud van het religieus erfgoed in Haarlem en de herbestemming van de Nieuwe Groenmarkt.
Met vriendelijke groet,

Auke Douma,
secretaris werkgroep Gebouw & Omgeving Historische Vereniging Haerlem

