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Graag willen wij kort toelichten hoe onze startnotitie is ontvangen en tot stand is gekomen. 

Na het publiceren van de startnotitie en een publicatie in het Haarlems dagblad heeft de 

Stichting LOW enkel positieve reacties ontvangen. Zelfs uit Heemstede is veel lof voor ons 

plan. Daarnaast zal TV Noord-Holland binnenkort een item wijden aan ons plan. 

Vele jaren werk hebben uiteindelijk tot deze startnotitie geleid.   

De wijkraden zijn gedurende het proces van “kat uit de boomkijkers” tot ambassadeurs met 

een eigen visie veranderd. Zij zullen tevens inspreken.  

Het College van Burgermeester en Wethouders heeft haar steun uitgesproken en hiermee is 

de eerste stap gezet.  

Wij hebben de afgelopen jaren de fracties op de hoogte gesteld en hun input in ons plan 

meegenomen. 

Ondanks de huidige situatie hebben de geïnteresseerde exploitanten voor de horeca vorige 

week nog aangegeven graag in het plan te participeren.  

Uit de Coranacrisis blijkt dat recreatie en een plekje in je eigen wijk, buurt en stad 

maatschappelijk van groot belang is. Recreatie op en aan het water en een goede 

verbinding stond in de top twee van wensen uit de wijken.  

Alles is zoveel mogelijk op het water en het plan wordt ingepast in de omgeving. 

Het plan is duurzaam en wij zullen bijdragen aan de RES en de opgave van Haarlem om 

klimaatneutraal te worden door het aanbrengen van zonnepanelen op de drijvende 

objecten, aan de brug en een Zonne eiland. Tevens willen wij de capaciteit van de plas 

benutten om energie op te wekken via aquathermie. Er lopen al gesprekken met 

verschillende partijen. 

Kort samengevat is dit plan het voorbeeld van een uitwerking van de ambities uit het huidige 

coalitieprogramma.  

Kortom wij zijn erg trots op het behaalde resultaat en Schalkwijk en Haarlem verdienen na 30 

jaar dat de Schouwbroekerplas niet de Put van Vink meer zal heten, maar de Parel van 

Haarlem 

Wij hopen op uw steun en dat u tevens onze ambassadeur wilt zijn.  

Indien u nog technisch vragen heeft dan kunt u die schriftelijke per mail stellen via 

cathy@levenopwater.nl.  

Namens Stichting Leven op Water 
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