Aan de raadsleden van de commissie Ontwikkeling
Onderwerp: stand van zaken rond het voorgenomen stadspark rond de Nieuwe Bavo

Geachte raadsleden,
Het lijkt ons een goed idee om u jaarlijks bij de begrotingsbehandeling op de hoogte te houden
van de vorderingen om te komen rond een stadspark rond de Haarlemse kathedraal, zoals dat
naar ons oordeel heeft plaatsgevonden.
Welnu: wij waren dit voorjaar goedsmoeds gestemd, toen in het collegeprogramma de
volgende zinsnede was opgenomen: “We ondersteunen en geven meer ruimte aan initiatieven
om de omgeving te vergroenen, zoals rondom de Sint Bavo”. Wij waren dan ook verrast, toen
bij de behandeling van de Kadernota bleek, dat met geen woord over dit park werd
gesproken. Dat hoefde op zich nog geen belemmering te zijn, omdat in de Kadernota op blz.
73staat vermeld, dat er jaarlijks 2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het vergroenen van de
stad. Maar of het stadspark daar onder zou horen, stond er (nog?) niet bij. Om die reden
schreven wij u onze brief van 6 juli 2018, waarin wij aangeven, wat er op korte termijn zou
moeten gebeuren om nog tijdens deze collegeperiode tot een daadwerkelijke aanleg van dit
park te kunnen komen. Wij spraken daarin de hoop uit, dat we spoedig met de
verantwoordelijke wethouder om de tafel zouden mogen zitten om een en ander te
bespreken. Daar is het evenwel tot op de dag van vandaag nog niet van gekomen.
Uiteraard zijn wij niet stil blijven zitten en hebben we ondertussen enig recherche werk
verricht over de eigendomsverhoudingen rond de kathedraal. Daaruit bleek, dat de huidige
situatie is terug te brengen tot een overeenkomst tussen de gemeente en het bisdom Haarlem,
waarbij de grond tegenover het westfront van de kathedraal in blote eigendom bleek te
gekomen van de kathedraal en dat het groen tussen de woningen in eeuwig durende erfpacht
was uitgegeven aan de gemeente Haarlem, evenals het bestrate gedeelte vóór het westfront.
Het onderhoud van beide gebieden diende door de gemeente Haarlem te geschieden.
Onze bevindingen lieten we bij brief van 18 april 2018 aan de gemeente weten, evenals aan de
woningbouwvereniging Ymere . Het leidde er toe, dat Ymere gelet op de recente van
overheidswege opgelegde stringente bepalingen het standpunt heeft ingenomen, dat zij vanaf
1 januari as. geen onderhoud meer zal plegen aan het groen tussen de woningen, die
tegenover het westfront van de kathedraal liggen. Aldus werd besproken in een vergadering
van 20 juli jl., waarbij behalve een vertegenwoordiger van Ymere ook enige ambtenaren
betrokken waren. Gesproken werd daar ook over eventuele tijdelijke maatregelen, waardoor
het groen publiekstoegankelijker en -vriendelijke zou kunnen worden. Daarna valt er weer
een grote stilte. Om die te doorbreken stuurden wij op 24 september jl. een mail naar de
secretaresse van de wethouder met het verzoek om een onderhoud. Ook daarop kwam geen
reactie.
Afgelopen zaterdag – 20 oktober 2018 - ontvingen wij echter een brief van het College,
gedateerd op 25 september 2018. Daarin stelt het college voor graag met ons te bespreken,
“hoe wij de realisatie van ons initiatief zien, welke bijdragen wij als initiatiefnemers voor onze
rekening kunnen nemen en waar wij een faciliterende en/of ondersteunende rol van de

gemeente verwachten. Wij geloven, dat met een gefaseerde uitvoering, waarbij het mogelijk
naar voren halen van onderhoud, en eventueel door het aanbrengen van kleinere
aanpassingen, we de eerste stappen kunnen zetten naar het stadspark. U wordt binnenkort
benaderd voor een afspraak”.
Wij vinden het natuurlijk jammer, dat er een half jaar voorbij is gegaan zonder hierin stappen
te kunnen nemen. Maar wij hopen op een zeer spoedige afspraak om vervolgens in volle vaart
toe te werken naar het door ons voorgestane stadspark.
Met vriendelijke groet en tot nadere informatie gaarne bereid namens de initiatiefgroep,

Marisa Beretta en Wim Eggenkamp

