Haarlem 02-06-2022
Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden

Woensdag 01-06 jl. hebben wij vernomen via de krant dat er naar een plek gezocht word voor
nieuwe woonwagenplekken.
Dit moedigen wij zeker aan. Echter een van de gekozen plekken raakt onze buurt weer hard.
Het veldje aan de Swammerdamplein is namelijk het enige stukje groen in dit stukje wijk.
En behalve dat zorgt het veld voor overzicht.
We hebben behoorlijke overlast van het CBR. Als de Schwannstraat afgesloten gaat worden voor de
plaatsing van 2 van de 4 wagens, zou dit betekenen dat het Swammerdamplein een doodlopende
straat wordt met veel overlast door parkeerbewegingen van zowel rijscholen, examenkandidaten van
het CBR en de busjes die de leerlingen naar de Voorthuizenschool brengen.
De andere reden om het open te houden is de overlast van drugsdealers en gebruikers. Nu is er veel
zicht vanaf de weg. Momenteel wijken ze eerder uit naar de overkant achter de bosschage bij de inrit
van de school.
De huidige verstandhouding met het kamp is erg goed en het zijn prima buren. De kinderen
voetballen op het veld en 1 van de bewoners van het kamp onderhoud een stuk gemeentegrond,
zodat het er netjes en verzorgt uitziet. We maken praatjes met elkaar. Het kamp van de Louis Pasteur
hoort echt bij de buurt. En we zijn bang dat door het afsluiten van de Schwannstraat en uitbreiding
naar en op het veld deze harmonieuze verhouding verloren gaat.
Graag willen wij jullie ook wijzen op de 380kvolt kabel die er vanaf het meterhuisje loopt.
Alle opties die wij als bewoners aan hebben gegeven in de begin jaren van de buurt zijn afgewezen
vanwege deze kabel.
Nu vragen wij ons ook af hoe deze studie weer is ontstaan en is uitgevoerd. De Nieuweweg 2
bijvoorbeeld. Volgens mij was daar iets anders gepland?
Is er door de actiegroep woonwagenbewoners ook grondig gekeken naar wie er nou werkelijk wonen
op het kamp? Er worden wagens (onder)verhuurd aan niet kampbewoners.

Kortom we zijn blij met de huidige situatie en willen deze behouden.
We gunnen de mensen die in een woonwagen wonen en willen wonen een plek om te wonen, maar
zien de plek aan het Swammerdamplein niet als geschikt.

Namens aantal bewoners van de Geleerdenbuurt.
Met vriendelijke groet,

M Goutier

