
 

 

 

 

Geacht College, Geachte Commissie,   
 

 

Ik ben Voorzitter van de ATV Ons Buiten aan de Boerhaavelaan 43 te Haarlem.   

Op 19 mei 2022 is er namens ATV Ons Buiten een herzieningsverzoek ingediend naar  

aanleiding van de Wijzigingsverordening nr: 2021/764810, betreffende betaald Parkeren  

Vijverpark/Entree Oost   

Daar het betreffende herzieningsverzoek voor vandaag op de agenda staat, wil ik dan ook  

graag een toelichting geven namens beide Volkstuinverenigingen ,te weten Ons Buiten en  

Eigen Tuin met een totaal ledenaantal van 292 Haarlemmers.   

In de bijgaande stukken wordt door een beleidsadviseur van de Gemeente Haarlem gesteld  

dat de Volkstuinverenigingen akkoord zijn gegaan met de invoering van betaald parkeren  

tijdens een Algemene Ledenvergadering in 2020.    

Door de corona perikelen zijn er in 2020 en 2021 zeer beperkt en deels on-line ALV  

gehouden. Grote bijeenkomsten waren niet toegestaan.    

Een ingrijpende beslissing als betaald parkeren kan alleen middels instemming van de leden  

en dus middels een stemming onder de leden . Die is er nooit geweest in 2020 en 2021.  

Derhalve is de informatie waarop het besluit is gebaseerd niet correct.   

Op 2 juli 2022 is er een Algemene Ledenvergadering gehouden met een stemronde inzake  

betaald parkeren en voor nieuwe bestuursverkiezingen. Met een opkomst van 64% , was 3 %  

voor betaald parkeren, 5% onthouding en 92 % tegen betaald parkeren.    

Bij nieuwbouw hoeft er geen draagvlakonderzoek gedaan te worden maar de beide   

verenigingen zitten er al vanaf 1932, dus de Notulen ALV 2-07-2022 zouden alsnog  

meegenomen kunnen worden in een hernieuwd draagvlakonderzoek.   

Rest mij als laatste nog een opmerking.    

Het terrein van de ATV Ons Buiten wordt gehuurd van de gemeente Haarlem. Sinds jaar en  

dag vallen wij onder beheer van de gebiedsmanager Schalkwijk. Derhalve zouden wij kunnen  

stellen dat wij  niet vallen onder een parkeer regime welke geld voor de nieuwbouwwijk  

Vijverpark/Entree Oost.   

Beide verenigingen begrijpen de noodzaak tot regulering en willen wel meewerken aan een  

vergunningensysteem mits dit gebaseerd is op een nul tarief zolang Schalkwijk vrij parkeren   

is en tevens dat de administratieve druk van de uitvoering bij Afdeling Parkeren ligt en niet   

bij een groep vrijwillige bestuursleden.   
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Haarlem, 19 Mei 2022

Betreft: Raadstuk Wijzigingsverordening nr: 2021/764810

T.a.v College B&W en Raadsleden Gemeente Haarlem.

IMPLEX BOERHAAVELAAN 43
2035 RB HAARLEM

Geacht college, geachte raadsleden,

Op 12 mei heeft het college besloten over te gaan tot betaald parkeren in Schalkwijk bij de 
nieuwe wijk Vijverpark en de volkstuinverenigingen "Eigen Tuin" en "Ons Buiten".

Op 15 mei heeft Raadslid Dhr Moussa Aynan een aantal technische vragen gesteld ( Bijlage
1). Hierin wordt door de beleidsadviseur gesteld dat beide Volkstuinverenigingen na overleg 
akkoord zijn gegaan inzake betaald parkeren. Hierover zou gestemd zijn tijdens de Algemene 

Ledenvergadering in 2020.

Verder zijn wij geïnformeerd door Raadslid Joyce Jacobsz van OPHaarlem inzake het 

gemeentelijke besluit.

De informatie die het college heeft verstrekt is echter onjuist. In verband met de corona 
maatregelen zijn er in 2020 en 2021 geen Algemene Ledenvergaderingen geweest. Derhalve 

zijn de leden dus ook niet geïnformeerd en is er ook geen stemming geweest.

Het laatste ambtelijk schrijven dateert van 29 April 2020 ( Bijlage 2 en 3). Hierin wordt 
aangegeven dat er nog een schrijven zou komen met betrekking tot de parkeerkosten en 
regels, waar dan eventueel bezwaar op gemaakt kon worden. Dit schrijven hebben wij 

echter niet gekregen.

Wel wordt er in deze ambtelijke mail aangegeven, dat het College besloten heeft over te 
gaan tot betaald parkeren, waarin gesproken wordt over een speciale Volkstuinvergunning 

van circa 25 euro per jaar per lid.

Gezien de gang van zaken, het niet informeren van de Volkstuinvereniging "Ons Buiten" en 
de onjuiste informatie met betrekking tot een Algemene Ledenvergadering in 2020 verzoek 

ik u dan ook het besluit te heroverwegen.

Hoogachtend,

Bestuur Ons Buiten

VolK stumdersvereniging 

IS 

uiten 1939 Sta


