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       Haarlem,  10 december 2015 

 

Geachte Commissie,  

Net zoals de bewoners van de Baan en Kleine Houtweg, is Wijkraad Welgelegen overvallen 

door het voornemen van wethouder J. van Spijk om de Stichting Hart toestemming te 

verlenen tot het tijdelijk vestigen van een Popschool met oefenruimtes op de locatie van Hart 

op de Kleine Houtweg 18 / 24, in onze woonwijk. Ook Wijkraad Welgelegen is opnieuw niet 

gehoord of geïnformeerd over de huidige plannen omtrent Hart, die invloed hebben op de 

leefbaarheid in de buurt.  Een werkwijze die vergelijkbaar is met de  actie van wethouder 

Mooij destijds, toen met de verhuizing van Hart naar de Kleine Houtweg.  

Wijkraad Welgelegen ondersteunt  de reactie van de bewoners aan de Commissie 

Ontwikkeling volledig (zie de brief van de bewoners d.d. 7 december 2015).   

De komst van een popschool, ook al wordt het voorgesteld alsof het om tijdelijke huisvesting 

gaat,  is ongewenst om meerdere redenen.   

- De geluidsoverlast en de trillingen zullen aanzienlijk groter zijn met acoustische, 

electronisch versterkte instrumenten.  Ondanks dat de directeur van Hart aangeeft  (zie 

zijn brief dd. 5 november 2015) dat het …”voor omwonenden geen enkelverschil zal 

maken”…  

Een toename van 1 tot 2 decibel  lijkt weinig, maar het is een geluidsniveau 

verdubbeling. Bovendien gaat het hier ook nog eens om acoustische, electronisch 

versterkte muziek met enorm doordreunende  bassen, drums etc.  

- Uitbreiding van lessen en oefenen zal naar verwachting vooral ’s avonds en in de 

weekenden zijn, waar nog ruimte zit in het programma  

- Nog meer verkeersbewegingen en grote parkeerproblemen kan deze toch al 

overbelaste buurt niet aan 

- De constatering  van B&W van Haarlem in 2013,  dat een verhuizing van de 

Popschool (permanent of tijdelijk) naar de Kleine Houtweg geen optie is in verband 



met de geluidsoverlast.  De panden, ook na de verbouwingen voor de overige 

activiteiten van Hart zijn daar gewoonweg niet geschikt voor. Deze situatie is nu, eind 

2015 niet anders dan in 2013 toen B&W dit heeft besloten.  

- Alle eerder gemaakte afspraken worden steeds terzijde geschoven.  

- De directeur van Hart geeft aan dat hij bezwaar heeft tegen de tijdelijke huisvesting 

van de popschool in het administratiegebouw in combinatie met het kinderdagverblijf 

op het Slachthuisterrein, omdat beide locaties 100 meter van elkaar liggen. Hij stelt dat 

hij liever naar de locatie Kleine Houtweg 18/24 gaat, in combinatie met andere 

mogelijke ruimten in de stad. In dat geval liggen de diverse locaties veel verder van 

elkaar verwijderd dan 100 meter! 

 

Aangezien de ontwikkelingen rond de verkoop van het Slachthuisterrein geen enkele 

zekerheid bieden dat de popschool daar ooit gevestigd zal worden, is het niet geloofwaardig 

dat het hier om een “tijdelijke” inhuizing zal gaan. ( Dat blijkt niet alleen uit de brief van de 

wethouder dd. 10 november, maar ook uit de brief van de wethouder dd. 29 juni 2015, 

kenmerk 2015/252575).  

 

Bij de popschool op de huidige locatie in De Egelantier is er al jaren sprake van een 

zogenaamde “gedoogsituatie” omdat de geluidsoverlast van de Popschool feitelijk veel te 

groot is voor medegebruikers van het gebouw en omwonenden.  

Het (tijdelijk) verplaatsen naar De Kleine Houtweg 18 & 24 is dus het verplaatsen van 

hetzelfde probleem als bij de Egelantier. Gedogen is ook hier is geen optie. Ook niet 

tijdelijk.  
 

Het verbaast ons ook zeer, dat er binnen de gemeente volop wordt gesproken over de 

Participatie en Inspraak Procedure (PIP). Wanneer komt dat eindelijk van de grond?  Met een 

zorgvuldige procedure was  het ondenkbaar geweest dat bewoners en wijkraad  buiten alle 

communicatie zijn blijven.   

Wij vragen aan U  bovenstaande argumenten en bezwaren  bij uw advies aan de wethouder te 

betrekken.  

Voorts dringen we er op aan met de bewoners en wijkraad Welgelegen beter te communiceren 

dan tot nu toe al jaren het geval is.  

Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid  mondelinge en schriftelijke toelichting en informatie te 

geven.  

 

Namens Wijkraad Welgelegen,  

Cora Gravesteijn, vz.  
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