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Onderwerp: initiatief stadspark rond de Nieuwe Bavo

Geachte initiatiefnemers stadspark rond de Nieuwe Bavo,
Hierbij reageren wij op uw brief van 6 juli jl. In deze brief roept u het College van B&W op om op
korte termijn een projectgroep en een stuurgroep in te stellen voor de planontwikkeling van een
stadspark rond de Nieuwe Bavo. Voordat wij inhoudelijk ingaan op uw brief, eerst onze excuses voor
de late beantwoording. Zoals ook uit de brief zal blijken, hebben wij ons goed laten informeren over
uw initiatief en heeft er ambtelijk afstemming plaatsgevonden. En er is tussentijds contact met u
geweest met een aantal ambtenaren over de mogelijkheden op het Bisschop Bottemanplein/tuin
Bisschop Gallier, die zich tijdens de zomer voordeden.
Initiatieven
De leefbaarheid en de levendigheid van de stad worden onder meer bepaald door bewoners,
instellingen, bedrijven en gemeente. Initiatieven die bijdragen aan onze ambities dragen we een
warm hart toe. Uw ambitie voor het stadspark is een voorbeeld van een dergelijk initiatief, waar wij
onze waardering voor uitspreken en uw enthousiasme delen. U streeft ernaar om het gebied rondom
de Nieuwe Bavo te transformeren tot een stadspark. Hiermee beoogt u ruimte te scheppen voor
groen en ontmoeting en het gebied nog beter aan te laten sluiten bij de allure van de schitterende
basiliek. Voor dit initiatief bent u draagvlak aan het creëren in de omgeving. Door de Haarlemse
politiek wordt uw plan ondersteund. Wij zien er naar uit om juist voor het Emmaplein te komen tot
deze mooie toevoeging op de buitenruimte. En onderzoeken graag hoe de gemeente dit initiatief kan
faciliteren en ondersteunen in de uitvoering.
In samenspel zullen wij - u als initiatiefnemer en de gemeente - een gezamenlijke concretiseringslag
maken, zodat we beter afwegingen kunnen maken en de te nemen stappen in een tijdsplanning
kunnen plaatsen. Daar waar we kunnen bijdragen aan de transformatie van het plein, vraagt dat wel
een politieke afweging over hoe onze investering zich verhoudt tot gemeentelijk beleid en middelen
voor onderhoud en vervanging. Ofwel de gemeentelijke investeringen die nodig zijn, zullen in
verhouding moeten staan tot andere initiatieven en andere noodzakelijkheden in de stad.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Hoe nu verder
Graag bespreken wij met u hoe u de realisatie van uw initiatief ziet, welke bijdragen u als
initiatiefnemers voor uw rekening kunt nemen en waar u een faciliterende en/of ondersteunende rol
van de gemeente verwacht. Wij geloven dat met een gefaseerde uitvoering, waarbij met 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.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

J. Scholten

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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