
Aan de leden van gemeenteraad van Haarlem                 23 juni 2016  

De verdere ONTWIKKELING van de koepel in Haarlem (reactie agendapunt 9/10) 

 

DUURZAAM beheer maatschappelijk erfgoed, blijvende betrokkenheid. 

Ter vaststelling ligt een Nota van Ambities en Eisen die al veel positieve randvoorwaarden formuleert 

en vaststelt; deze zijn sterk gericht op de nieuwe óntwikkeling’, maar laat ook nog teveel open (bv  

minimaal 40% maatschappelijke doeleinden). 

Vanuit mijn 25 jarige ervaring met ‘gebiedsontwikkeling ’waarbij iconische Monumenten drager zijn , 

zoals het Olympisch Stadion, de Graansilo’s  en Tramremise de Hallen zou ik daar drie  wezenlijke 

aspecten aan toe willen voegen, die juist ook bij kunnen dragen aan zekerheden en comfort voor de 

omgeving, waarom een aantal vorige sprekers vragen  

1e DUURZAAM BEHEER; dat wil zeggen ontwikkelen vanuit een visie van langdurige, blijvende 

betrokkenheid; bv bij het Olympisch Stadion 20 jaar, de Hallen minimaal 10 jaar. Voor Panopticon is 

het een (ook statutaire) vanzelfsprekendheid, een beheerverantwoordelijkheid te nemen. Juist ook 

NA de ontwikkeling. Vooraf een beheer-, leefbaarheid, veiligheidsconvenant te sluiten, met overheid, 

buurt en andere belanghebbenden. Nu na 2 jaar krijgen we een dikke 8 van de omgeving en zijn er 

zo’n 70 participatiejongeren actief geweest in ca. 30 blijvende banen 

2e Naast de publiekrechtelijke afspraken, zoals in de Nota van Ambities en Eisen, ook 

privaatrechtelijke afspraken vastleggen. Gebiedsontwikkeling doe je samen en controleerbaar en 

aanspreekbaar, bv het gebied binnen de muren van de enclave, wel openbaar toegankelijk maar 

beheer en uitvoering via de Stichting, blijvend aanspreekbaar voor en door alle belanghebbenden. 

3e Realistische, gegarandeerde spoedige uitvoerbaarheid. Er zijn vele voorbeelden van mislukte 

experimenten, verpeste potenties; u kent ze hier in Haarlem, maar ook de Hallen had 14 jaar 

voorgeschiedenis voordat wij verantwoording namen; vele beloften maar niet presteren, eindeloos 

vertragen, ook door protesten. Ik heb, met team en organisaties, steeds bewezen dat het wel kan; 

DOEN wat je zegt, zeggen wat je doet.  

Kortom in het ambitiedocument zou ook duurzaam beheer met conditionerende voorwaarden te 

allen tijde moeten worden opgenomen. 

Panopticon heeft die inzet en heeft de bestuursleden met die ervaring, know how en betrokkenheid. 

MAAR wij kunnen dat alleen indien U wethouder van Spijk en het college volgt in het voorstel ( punt 

10) ons dit controleerbaar waar te laten maken. 

Het monument is drager van de gebiedsontwikkeling, maar het nieuwe leven komt uit het 

respectvolle gebruik, dat luistert naar gebouw EN omgeving in alle facetten. 

Vanuit die kennis, visie en optiek ben ook ik blijvend verbonden aan de Stichting. 

Ir. Andre van Stigt, architect, bestuurslid Panopticon (en nog steeds van o.a. Olympisch Stadion, de 

Hallen e.v.a.) 


