
Bewonersinitiatief Geen kermis op de Kleverlaan 
 

Aan  : College van B&W gemeente Haarlem 

t.a.v.  : Burgemeester Drs. J. Wienen 

Betreft  : kenmerk 2018/619599 

Datum  : 10 oktober 2018 

Van  : Bewoners rondom sportveld Kleverlaan/Jan Haringstraat en omgeving 

Bijlage  : 2 

 

Geacht College, 

Op 25 september jl. ontvingen bewoners een schrijven met bovengenoemd kenmerk inzake 

mogelijke verplaatsing van de kermis Zaanenlaan naar de Kleverlaan. Inmiddels begrijpen wij uit de 

reacties dat veel omwonenden - binnen de 400 metergrens - niet door u zijn geïnformeerd! 

Wij merken op dat hoewel de kermis op de Zaanenlaan -al meer dan 80 jaar een begrip- en recent 

veilig is bevonden, u een vooronderzoek doet om deze mogelijk te verplaatsen naar ons sportveld. 

Uit uw schrijven maken wij op dat ‘ervaren overlast van een aantal omwonenden’ aan de Zaanenlaan 

de reden is voor deze overweging.  

Ook merken wij op dat uw voornemen wel met allerlei belanghebbenden werd besproken behalve 

met ons als direct belanghebbenden! In uw brief meldt u dat wij op korte termijn(!) een uitnodiging 

tegemoet kunnen zien voor een bijeenkomst met omwonenden. Tot op heden hebben wij geen 

uitnodiging ontvangen! 

Wel mogen wij conform uw brief aanwezig zijn – of live meekijken via internet - bij een vergadering 

van de commissie Bestuur donderdagavond 11 oktober ten stadhuize over dit onderwerp.              

Over de - democratische -mogelijkheid tot inspreken bij deze vergadering wordt niet gerept! 

In uw brief wordt nog gemeld dat u een mogelijke verplaatsing goed wilt voorbereiden met de buurt. 

Gelet op het bovenstaande kunnen wij helaas niet anders dan constateren dat we hierin niet zoveel 

vertrouwen meer hebben. 

Het zal u niet verbazen dat wij als bewonersinitiatief inmiddels heel veel steekhoudende reacties op 

uw voornemen hebben ontvangen. Tot op heden: 08-10-2018 geeft onze petitiesite een aantal van 

ruim 450 reacties aan. Ook het Haarlems Dagblad liet een aantal kritische brieven over dit onderwerp 

zien. (Bijlage) 

Wij hebben besloten de reacties niet te gaan samenvatten maar de bewoners via hun reacties zelf 

aan het woord te laten. In de bijlage vind u dan ook reacties van omwonenden opgenomen.  Voor de 

duidelijkheid dit zijn geen anonieme reacties. Op de site staan ook de naam gegevens vermeld. 

Voor de volledigheid melden we nog dat er naast ons initiatief nog vele andere initiatieven bestaan. 

Namens het Bewonersinitiatief  

   

Kitty Mars en Miriam van Bloois 



Aan  : B&W van de gemeente Haarlem 

t.a.v.  : Burgemeester Drs. J. Wienen 

Betreft  : kenmerk 2018/619599 

Datum  : 8 oktober 2018 

Van  : bewoners Kleverlaan en Jan Haringstraat (contactpersoon Miriam van Bloois) 

 

Geacht College, 

Op 25 september j.l. ontvingen wij als bewoners een schrijven met bovengenoemd kenmerk inzake 

mogelijke verplaatsing kermis Zaanenlaan. Hoewel de kermis -al meer dan 80 jaar een begrip- op de 

Zaanenlaan veilig is bevonden wordt een vooronderzoek gedaan om deze te verplaatsen. Uit uw 

schrijven maken wij op dat ‘geluidsoverlast’ een reden is voor deze overweging. Het is fijn dat wij als 

bewoners onze mening aan u kenbaar kunnen maken. Niet iedereen zal aanwezig kunnen zijn bij de 

nog te ontvangen uitnodiging voor een inspreekavond. Op voorhand willen wij onze zorgen en 

bezwaren aan u kenbaar maken :  

 

➔ Het grasveld is in eerste instantie aangewezen als sportterrein en bedoeld om te sporten 

➔ Het aanbrengen van platen om de zware voertuigen van de kermisattracties te borgen, is 

onvoldoende om de grasmat te beschermen. 

Uit ervaring weten we wat de ‘conditie’ van het grasveld is na een hevige regenbui ! 

➔ Naast de bezwaren is het zonde van de kosten die dit met zich meebrengt. Financiën die o.i. 

beter ingezet kunnen worden voor ‘groen en recreatie’ in onze buurt 

• Bodemonderzoek 

• Kosten beschermen van de grasmat 

• Stroomvoorziening 

• Verlichting 

• Realiseren van fietsenstalling 

• Verwijderen van de huidige hekken voor toelaten van de kermiswagens 

• Herstelwerkzaamheden 

➔ In de omgeving van de Kleverlaan zijn weinig tot geen parkeerplaatsen. Wij maken ons grote 

zorgen inzake de Parkeerproblematiek met een doorgaande drukke weg 

➔ De traditie om de ‘vrijmarkt’ voor de kinderen te laten plaatsvinden op Koningsdag wordt 

ons ontnomen 

➔ Sportclubs, schoolactiviteiten, sportdagen en kinderen uit onze buurt kunnen geen gebruik 

maken van het terrein, waar het uiteindelijk voor bedoeld is. 

➔ Volgens onze informatie ligt  het sportveld op een ‘veenplaat’ die ongeschikt blijkt voor 

zware installaties 

 

Verder vragen wij ons het volgende af; 

• Zijn de aanrijroutes voor alle hulpdiensten wel goed bereikbaar ? 

• Is er overleg geweest met Kinderdagverblijf over geluidsoverlast voor slapende baby’s en 

spelende kinderen ? 

• Blijft huisartsen post bereikbaar voor klanten ? 



• Eén van de bewoners maakt zich zorgen over de broedplaats van de beschermde 

‘scholekster’  Kunt u nagaan of ‘scholekster’ een broedplaats heeft tussen Versponckweg en 

Badmintonpaden of deze schade oploopt ??  

 

Wij zijn van mening dat de overlast en bereikbaarheid (mocht dat het probleem zijn) van de 

Zaanenlaan verplaatst gaan worden naar de Kleverlaan. Een jarenlange traditie van de Zaanenlaan 

wordt door bewoners -die daarvan ook lang van op de hoogte zijn- aangetast. Wij als bewoners van 

de Kleverlaan/Jan Haringstraat hechten veel waarde aan het gras en de daarbij behorende 

activiteiten en maken bezwaar tegen de komst van de Kermis.  

De handtekeningen zijn verzameld van de bewoners die het schrijven hebben ontvangen. Inmiddels 

begrijpen wij uit de reacties dat veel omwonenden –binnen de 400 metergrens- niet zijn 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Bewoners Kleverlaan/ Jan Haringstraat 

 

 





 


