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Vrijdag 1 maart werd duidelijk dat de concept ontwikkelvisie Zuid West op 7 maart in
de commissie Ontwikkeling besproken zou worden. De te bespreken stukken stonden op
de website van de gemeente Haarlem in de agenda van de commissie ontwikkeling.
Wij waren verbijsterd toen wij bij de bijlagen wel stukken van bewonersgroepen en
meedenkgroep aantroffen maar niet de nota welke wij op 3 december aan nagenoeg alle
fracties hebben aangeboden ten behoeve van de discussie op 6 december 2018 in de
commissie Ontwikkeling. Onze nota hebben wij vervolgens als hard copy op 17 december
officieel aangeboden aan het college van B. en W. en aan het secretariaat van de
commissie Ontwikkeling. Wij ontvingen een bewijs van ontvangst en op 18 december de
mededeling dat onze nota was geregistreerd onder nummer 2018/883785.
Onze nota is onverbrekelijk verbonden met de discussie over de concept Ontwikkelvisie
Zuid West. In die concept visie wordt voorgesteld een deel van Nooit Rust te bebouwen.
Wij hebben in genoemde nota met kracht van argumenten het belang van onze Volkstuin
voor Haarlem aangegeven, het feit dat de voorgestelde bebouwing een veel grotere
impact heeft dan de concept visie suggereert en wij ten onrechte en onverwacht zijn
toegevoegd aan de zoeklocatie Haarlem Zuid West. Wij verzochten Nooit Rust als
zoeklocatie af te voeren en op de lijst te plaatsen van strategisch bezit.
Wij vragen U dan ook dringend om onze nota, voor de behandeling in de commissie
Ontwikkeling van de concept Ontwikkelvisie Zuid West, alsnog als bijlage aan de stukken
toe te voegen.
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