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Nieuwe Groenmarkt – Sociale boulevard en stadsoase 

Graag willen wij namens een groep betrokken bewoners en organisaties op en rond de 
Nieuwe Groenmarkt u als volgt informeren:  
 

• Met het instellen van het autoluwe gebied per 1 juli 2019 behoort de Nieuwe 
Groenmarkt tot het kernwinkelgebied van de stad. Vanaf najaar 2017 is door de 
gemeente met omwonenden gesproken over de herinrichting van de Nieuwe 
Groenmarkt. Een fietsenparkeervoorziening werd daarvan een onderdeel, waarvoor 
uiteindelijk 2 opties overeind bleven: fietsen parkeren op het maaiveld of een 
halfverdiepte fietsenkelder. Deze opties zouden in een inspraak procedure worden 
voorgelegd, maar daarop is geen vervolg gekomen.  

• Sindsdien ontstond er wel een maatschappelijke discussie. Een jaar geleden vond in 
De Pletterij een informatie- en debatavond plaats over de toekomst van de Nieuwe 
Groenmarkt. Directe aanleiding was de voorgenomen verkoop van de 
Groenmarktkerk door het parochiebestuur. De aanwezigen toonden zich ook bezorgd 
om het behoud van het karakter van de straat bij de herinrichting door de gemeente. 
N.a.v. deze bijeenkomst vonden meerdere organisaties en bewoners rond het plein 
en andere betrokken Haarlemmers elkaar in een initiatief om het unieke karakter van 
de Nieuwe Groenmarkt te bewaren en te versterken. Dat kwam o.a. naar buiten in de 
Lieven de Key lezing van stedenbouwkundige Wouter Veldhuis. Op initiatief van de 
gemeente heeft er een overleg met de betrokken ambtenaren plaatsgevonden op 30 
januari j.l., waarin dit nog eens onder de aandacht is gebracht. 

• De initiatiefnemers kwamen tot de volgende kernwaarden voor het gebied.      
Bewaar en versterk: 

o Het unieke karakter van deze plek: sociale boulevard en stadsoase. Hier laat 
Haarlem zien een ongedeelde en inclusieve stad te zijn waarin niet elke plek 
in het centrum een horeca- of winkelfunctie vervult.  

o De kerk en omliggende gebouwen in hun functie voor maatschappelijk en 
cultureel gebruik. Koester een plek voor rust en bezinning. 

o Het plein als publieke ruimte. Zorg voor een herinrichting die gebruik en 
participatie van bewoners, bezoekers en gebruikers mogelijk maakt en die de 
verbondenheid van de maatschappelijke organisaties en hun doelgroepen 
met de stad zichtbaar maakt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarom is ons verzoek om bij bespreking van de functie van de Nieuwe Groenmarkt in het 
Actieplan Fiets deze kernwaarden voor ogen te houden en geen definitieve beslissingen te 
nemen zonder verder overleg met organisaties en bewoners op en rond de Nieuwe 
Groenmarkt. Sinds 1 juli 2019 is de Nieuwe Groenmarkt maar heel beperkt gebruikt voor het 
parkeren van fietsen (zie afbeelding), waardoor er vragen zijn te stellen over de 
parkeerbehoefte op deze plek in relatie tot de grote investering van een fietsenkelder. We 
onderschrijven wel het belang van goede fietsparkeervoorzieningen voor de toekomst en 
denken daarom graag mee of er een variant is die voorziet in een realistische oplossing met 
respect voor de bijzondere waarde van deze sociale boulevard. 
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