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Geachte leden van de commissie ontwikkeling, 

Albert Diederik, voorzitter van de wijkraad Scheepmakersdijk e.o. 
 

Bij de vorige bijeenkomst heb ik reeds een aantal zaken naar voren gebracht. 
In het kort gezegd: 

De Scheepmakerswijk is een dynamische wijk.  
Er is reeds flink gebouwd en de volgende bouwfases van het 

Scheepmakerskwartier gaan binnenkort van start.  
Daar komen de plannen over de Koepel nog eens bij en, naar wij hopen, ook die 

van de Fietszenfabriek. 
 

Dit bij elkaar heeft een behoorlijke impact op de buurt.  
Er is én er wordt voortdurend een beroep gedaan op de flexibiliteit van de 

wijkbewoners. Langzamerhand gaat de rek er een beetje uit. 

 
De Wijkraad heeft inmiddels de zorgen en gevoelens van de buurt duidelijk te 

horen gekregen.  
 

Nogmaals, 
De Wijkraad stelt zich constructief op en wil graag meedenken over een 

optimale invulling van elk realistisch initiatief dat zich aandient, rekening 
houdend met de belangen van de stad en van de omwonenden in onze wijk. 

  
St. Panopticon heeft heel duidelijk en zo helder mogelijk haar plannen 

uitgewerkt en gepresenteerd aan een breed publiek waaronder de 
wijkbewoners. Dat was niet altijd even gemakkelijk 

U zult begrijpen dat er nog geen eenduidige meningsvorming hierover is. 
De bewoners maken zich zorgen over hun privacy, bezonning en eventuele 

overlast van studenten. 

De naaste bewoners hebben daarover een duidelijke mening! 
Hoe dan ook, het is een helder verhaal van “Panopticon”. 

 
Andere uitgewerkte plannen, als die er al zijn, zijn niet openbaar gemaakt en 

derhalve ook niet beoordeelbaar. Sinds kort heeft “Gather” zich ook kandidaat 
gesteld evenals “Team de Koepel” zoals vandaag in het Haarlems Dagblad te 

lezen was (overigens was dit plan reeds een idee van de wijkraad in de Visie 
2030) 

 
Stel dat de raad voor Panopticon kiest dan vallen andere kandidaten af. 

In dit geval zullen wij als wijk verder met deze partij gaan onderhandelen. 
Punt. 
_____________________________________________________ 
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Kiest de Raad hier niet voor, dan gaat de procedure van start met Rijks 
Vastgoed. 

Bij de consultatie was er sprake van zo’n tien plannen?! 

 
Dit betekent dat de technische- en selectiecommissies aan de slag gaan en wij, 

Haarlemmers/wijkbewoners, het geselecteerde plan pas na de gemaakte keuze 
openbaar wordt en te zien krijgen. 

Haarlem en zijn bewoners staan tijdens dit proces buiten beeld. 
 

Het is vreemd en maatschappelijk gezien onjuist dat wij als buurt geen enkele 
inspraak hebben of inzicht krijgen in de andere te presenteren plannen.  

 
Ook de Gemeente heeft zich daarmee op een zijspoor laten plaatsen. 

Dit is niet wat je noemt transparant beleid. 
Pas achteraf kunnen wij er eventueel iets van vinden en wellicht bezwaar 

maken. 
Het risico dat een grote vastgoedpartij het terrein vol kan bouwen is aanwezig. 

Natuurlijk moet elke partij de Nota van Ambities en Eisen volgen, maar ik mis 

de term “wenselijkheid”. 
 

Wij denken, dat naast de architecturale, ook sociale elementen als acceptatie 
door de omgeving en het bijdragen aan de sociale cohesie, zouden moeten 

worden meegewogen. 
 

Deze elementen achteraf bevechten via acties, procedures, etcetera is uitermate 
contraproductief. 

 
Hoe dan ook, de Wijkraad Scheepmakersdijk gaat ervan uit dat de 

commissie/raad een juiste en snelle beslissing neemt en wij wensen u oprecht 
veel wijsheid toe. 

 
Dank u voor uw aandacht! 

 

 
 

 
 

 
 


