
Haarlem 14-10-19 

Geachte leden van de raad  

 

Ik huur een volkstuin op het park Ons Buiten. 

Daar ben ik ook achter de schermen bezig in de bouwcommisssie. 

Dit komt voort uit het feit dat ik aannemer / projectontwikkelaar ben. 

Nu staan jullie voor de keus omeen bedrag toe te kennen van dik 180.000 euro voor een 

haalbaarheids onderzoek om de tuinen te verplaatsen.  

Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten bij “Ons Buiten”. 

Voor veel mensen is dit hun uitje en om uit een isolement te komen. 

Naast de veelzijdigheid van de natuur, spelen er nogal wat andere dingen mee. 

Als je een hockey club verplaatst gaat het gewoon om de velden. 

En verder niks aan het handje. 

Maar bij een volkstuin vereniging gaat het om de planten / bomen die er 10 tallen jaren over 

doen om te zijn wat ze nu zijn. 

Dit realiseer je niet zomaar even op op een ander stukje grond. 

Vandaar dat veel tuinders er dan voor zullen passen om te verkassen en dan gedwonnen zijn 

hun hobby te moeten beeindigen. 

Daarnaast is dik 180.000 euro niet niks en zijn we er dan met dit bedrag. 

En als uit dit onderzoek naar voren komt dat het geen haalbare kaart is, zit er een financieel 

gat van dik 180.000 euro bij de gemeente, omdat dit terug verdient moet worden door het plan 

van verhuizen goed te keuren. En dat dit geld dan terug vloeit uit de bate. 

Daarnaast heb ik het Akro onderzoek gelezen en daar hebben ze het al helemaal niet over 

sociale woningen. Dit kan van uit mijn vak optiek ook niet, omdat de kosten veel te hoog zijn 

om sociale woningen te bouwen in dit kostbare project. 

Ook waren er de verkiezing beloftes dat er niet gebouwt zou worden in de groen zones. 

Daarom vraag ik u dan ook dringend omdit allemaal in overweging te nemen en dus nee te 

stemmen tegen de aanvraag voor dit haalbaarheidsonderzoek. 

 

Dit geld kan namelijk veel beter besteed worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

een bezorgde tuinder 

BA Goemans 
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