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Haarlem, 28 januari 2016 

Onderwerp: reactie op de brief van wethouder Van Spijk d.d. 4 januari inzake herontwikkeling 
Boerhaave 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling, 

Middels deze brief reageren wij op de ingezonden brief van wethouder Van Spijk d.d. 4 januari j l . 
inzake de herontwikkeling van locatie Boerhaave. 

In de brief van 4 januari j l . stelt de wethouder dat de door Sint Jacob (verder SSJ) voorgestelde 
oplossingen niet verenigbaar zijn met de vigerende gebiedsvisie. SSJ is tijdens de startfase van de 
gebiedsvisie akkoord gegaan met de voorgenomen verkaveling van locatie Boerhaave ten behoeve 
van woningbouw. In het overleg van 4 november 2015 is echter met de wethouder overeengekomen 
de huidige bestemming op locatie Boerhaave te handhaven en de gebiedsvisie "los te laten". Het 
opdelen van het terrein door een openbare langzaam verkeersroute is niet met deze zorgbestemming 
verenigbaar. 

In de brief van 15 december 2015 geven wij aan het beoogde zorgconcept binnen de huidige 
perceelgrenzen van Boerhaave-terrein te willen ontwikkelen. SSJ heeft drie voorstellen gedaan om 
tegemoet te komen aan de stedenbouwkundige wensen van de gemeente. De wethouder heeft 
aangegeven voor de door SSJ aangeboden alternatieven geen mogelijkheden te zien. Helaas biedt de 
wethouder geen mogelijkheden om vernieuwing van de huisvesting van ouderenzorg op het 
Boerhaave-terrein mogelijk te maken. 

SSJ gaat op korte termijn graag in overleg met de wethouder over de drie aangedragen voorstellen 
om te komen tot een passende oplossing. 

Met vriendelijke groet, 
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