
Haarlem, 12 april 2016.  
 
Aan de leden van de Commissie van Beheer 
 
Donderdag 14 april wordt volgens de agenda de brief van wethouder Van Spijk 
behandeld/besproken m.b.t. het indienen van een vergunning voor kleinschalige horeca 
aan de Vissersbocht aan het Spaarne. Het gros van de direct betrokken bewoners is echter 
van mening dat de wethouder een wel heel zonnige voorstelling van zaken geeft. Wij 
vinden namelijk dat we, om het zo maar eens te zeggen, door de aanstaande 
exploitanten in het ootje zijn genomen. Van een redelijke communicatie is geen sprake 
geweest. Zo werd er bijvoorbeeld eerst gezegd dat het om daghoreca zou gaan, nu lezen 
we dat men tot 23.00  uur open wil blijven en dat er plek komt voor negentig bezoekers. 
Of dat nu voldoet aan de definitie van kleinschalig....Plus dat er voor dit project een 
wijziging in het bestemmingsplan nodig is.  
 
Even enkele van onze bezwaren op een rijtje. 
 

1. Van de omwonenden is er slechts 1 voor het plan.  

2. Er is in het verleden een visie  aangeboden aan de burgemeester op de 

Vissersbocht waarin is verwoord wat de omwonenden wel willen.  

3. Dat daar in het bestemmingsplan ook rekening mee is gehouden. 

4.  Dat door dit plan nu ook het bestemmingsplan moet worden aangepast omdat 

het veel grootschaliger is dan gepland.  

5. Er lag ook  een heel aardig initiatief met een kleine kiosk en waar mensen zouden 

komen te werken met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

6. De kiosk was een van de oude brugwachtershuisjes, door de eigenaar 

beschikbaar gesteld.  

7. De openingstijden zouden volgens de visie maximaal tot 20.00 uur 's avonds 

zijn.  

8. Met dat gegeven zijn andere ondernemers afgehaakt. Er is dan ook sprake van 

ongelijke uitgangspunten. 
 
 

Het lijkt ons dan ook zaak dit alles nog eens even goed met direct betrokkenen 

door te spreken. Met dit plan kunnen wij helaas niet akkoord gaan, dus ook niet 

met de vereiste aanpassing van het bestemmingsplan.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jaap Bonkenburg/Margriet de Waard Vissersbocht 7 

Annet Posselt, Vissersbocht 9 

Ruth Nelemaat Spaarnwouderstraat... 

Fred Bettenhausen Spaarnwouderstraat ... 

Simon en Marga Goedhart ...  
 


