
         

 

 

Motie ‘Een leefbare Scheepmakerswijk, nu en in de toekomst’ 
 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 maart 2020,  

 
Constaterende dat: 

• Vele bewoners uit de nabijheid van de Koepel betrokken zijn bij hun leefomgeving 
• De wijkraad een centrale rol speelt in de wijk 
• De ontwikkeling van de Koepel veel betekent voor de buurt en de bewoners in de omgeving 
• Deze ontwikkeling voor veel verandering in de buurt zal zorgen. 

 
Overwegende dat: 

• Er verschillende ingrepen op het Koepel terrein en in de directe omgeving plaats zullen vinden in het 
groen en de parkeerplaatsen die van invloed zijn op de huidige ervaring van leefbaarheid in de buurt 

• Het nieuwe gebruik van het complex een andere druk zal leggen op de parkeerplaatsen, het fiets 
parkerens en de logistieke stromen in de buurt 

• In het plan diverse groene ingrepen zijn voorgesteld, al dan niet ter vervanging van het huidige groen 
• De bewoners hebben aangegeven graag betrokken te zijn en blijven bij de ontwikkelingen van het 

complex 
• De wijkraad weliswaar een centrale rol speelt in de wijk, maar de gemeente een andere positie heeft 

richting ontwikkelaars 
• Een bredere overlegstructuur eraan bij kan dragen dat de veranderingen ‘een zachte landing’ krijgen 

in de buurt en/of zaken waar mogelijk snel kunnen worden bijgestuurd 
• Er diverse voorzieningen komen die reeds in de wijk aanwezig zijn zoals een fietsenmaker, kapper en 

beautysalon. 
 
Roept het college op: 

• De overlegstructuur rondom de Koepel vanuit de gemeente breder te trekken waarin de wijkraad, 
bewoners en huidige ondernemers door de ontwikkelaar, corporatie, stichting en eventueel de 
toekomstige ondernemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de mogelijkheid hebben 
zaken aan te kaarten 

• Deze structuur tot minimaal een jaar na afronding van de werkzaamheden en volledige ingebruikname 
van de Koepel in stand te houden om het gebruik van het complex te monitoren  

• In het overleg als vast agendapunt de leefbaarheid te hebben waarbij stil wordt gestaan bij 
verkeersstromen, parkeergebruik en de omgeving  

• De uitvoering van het beeldkwaliteitsplan nauw te monitoren zodat er daadwerkelijk groen terugkeert 
in de omgeving. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Joris Blokpoel 
VVD 

 


