
 
  
  

Van: Iloy Fennis  
Verzonden: zondag 18 november 2018 18:16 
Aan:  
Onderwerp: Bestemmingsplan Waarderpolder 
  

Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden, 
  
Graag willen we (nogmaals) uw aandacht vragen voor onze situatie. Betreft huisuitzetting uit 
onze bedrijfswoning op de Beijnesweg* in de Waarderpolder. Het is voor ons niet te 
begrijpen dat we dit voor de rechter moeten laten voorkomen en misschien 
maanden/jarenlang elders moeten verblijven/logeren in plaats van thuis te mogen 
afwachten (we weten echt niet waar in deze tijd van woningnood en bizarre huizenprijzen) 
dat komt niet ten goede van onze gezondheid. Wellicht kunt u zich dat voorstellen. 
 https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20181116_71589695/groenlinks-haarlem-noemt-
huisuitzettingen-in-waarderpolder-kafkaesk  
Wij zijn echt van mening dat de Haarlemse gemeenteraad niet goed op de hoogte is van de 
situatie in de Waarderpolder en het bestemmingsplan vandaar wederom een mail. 
  
Heel kort samengevat situatie Beijnesweg van 2004 tot heden: 
12 oktober 2004 bouwvergunning aangevraagd voor het oprichten van bedrijfsunits door 
mijn vriend & aannemer Jaap Overdevest en mijzelf op de Conradweg. Conradweg is later 
veranderd in Beijnesweg! 

7 januari 2005 bouwvergunning ontvangen (er wordt gebouwd) 

10 mei 2005 inspectie gemeente door …………….., we voldeden aan voorwaarden 
bedrijfswoning dat huis vestiging noodzakelijk was op ons perceel 
20 mei 2005 wijziging vergunning van 1 bedrijfsunit naar > bedrijfsunit met bedrijfswoning 

31 mei 2005 tekening tbv wijziging vergunning van 1 bedrijfsunit naar > bedrijfsunit met 
bedrijfswoning persoonlijk afgegeven bij ………………….. (gemeente ambtenaar) 

3 oktober 2005 bouwwerkzaamheden gereed en opgeleverd met …………….. en …………….. 
(ambtenaren) op locatie 
Sinds 2005 in het kadaster als bedrijfswoning staan. 
31 augustus 2006 ontvang ik WOZ met daarop tariefsoort 1: woningen 1 en Tariefsoort 2 
meerpersoonshuishouden. Hieruit blijkt uit dat de wijziging van 20 mei 2005 al was 
doorgevoerd bij de gemeente 

21 november 2006 brief afdeling vastgoed van stedelijke ontwikkeling van de gemeente 
Haarlem waaruit blijkt dat de conradweg …. was vervallen en dat de Beijnesweg … was 
toegevoegd met daarbij de opmerking dat de Beijnesweg …. opgenomen is als 
bedrijfswoning. 
28 november 2006 ingeschreven bij de gemeente als bewoner.  
In 2015 heeft de gemeente onze woning veranderd van wonen met inpandige opslag naar 
opslag begane grond met wonen op eerste etage. 
In 2017 ontvangen we van wethouder Cora-Yfke Sikkema of we zonnepanelen op onze 
WONING willen. 
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Hoe kunnen wij u overtuigen dat wij in het bestemmingsplan horen? 
1. Wij zijn nu de dupe omdat bij de gemeente onze bedrijfswoning niet is doorgevoerd 
destijds in het bestemmingsplan. 
Wij hebben geen fout gemaakt maar die fout ligt bij de gemeente omdat zij onze papieren 
kwijt zijn: Tijdens de bouw is de bouwtekening aangepast naar bedrijfswoning met de 
inspecteurs van de gemeente omdat wij voldeden aan de eisen daarvoor op ons perceel! De 
revisietekening is toen meegenomen door de ambtenaar en die zou het op het 
gemeentehuis in orde maken. Het moet daar ook zijn doorgegeven anders kan je je niet 
inschrijven. (vraag maar aan elke ambtenaar na). Je staat ook niet zomaar in het kadaster, als 
zijnde Bedrijfswoning. Huisnummerbesluit etc. Wij horen dus in het bestemmingsplan! 
2. We zijn ons ervan bewust dat we in een bedrijfswoning wonen en klagen niet over 
bedrijvigheid. Wij wonen daar met volle tevredenheid!  
3. in 2015 een complete verbouwing gedaan; nieuwe keuken, badkamer, vloer. 
Waanzinnige kapitaalvernietiging als we eruit moeten. 
4. Bestemmingplan*** 2004  klopt niet! : Van de 80 bedrijfswoningen die in het 
bestemmingsplan staan, hebben er 14 geen woonvergunning. Hoe kan dat? Waarom staan 
zij er dan wel in? 
5 We zijn op de hoogte dat sommige partijen niet vóór woningen in de waarderpolder zijn. 
Begrijpelijk wellicht voor nieuwe woningen maar NIET voor bedrijfswoningen die er al zo’n 
lange tijd zitten. Die zet je toch niet op straat..? 

  

Ons voorstel: Bekijk het bestemmingsplan opnieuw A.U.B. En betrek fase 1 daarbij!  
Wellicht zien we elkaar aanstaande dinsdag bij het spreekuur in de Waarderpolder en 
kunnen we elkaar persoonlijk spreken. 
  
Wij willen u bedanken voor het lezen van onze mail en hopen een reactie te mogen 
ontvangen. 
  
* nog geen kilometer van de Oostpoort die gebouwd gaat worden 

** in de bijlage de bouwtekening die kwijt is op het gemeentehuis 
*** Alle bedrijfswoningen zijn opgevraagd bij de gemeente en uitgezocht ligt bij onze 
advocaat 

in de bijlage ons huis en kranten artikelen 

  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Iloy en Sandy Fennis 
  


