Amendement: Verbreed de horizon van het Verre Oosten
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 17 oktober 2019,
Constaterende dat:
•
Er in het raadsbesluit Startnotitie Entree Verre Oosten om een krediet gevraagd wordt zoals
als volgt gesteld;
In afwijking van het Haarlemse activabeleid een krediet te verlenen van €182.500 voor de kosten van voorbereiding en onderzoek voor de gebiedsontwikkeling Verre Oosten Entree Schalkwijk.
Overwegende dat:
• De startnotitie zich onder andere richt op de onzekere en complexe verplaatsing van de (gehuurde) volkstuinen en de volkstuinen bij verplaatsing 10% extra ruimte toegezegd hebben
gekregen.
• HMHC Saxenburg openstaat voor gesprekken maar graag in het gebied blijft en een derde
veld wil toevoegen
• Het plangebied veel te klein is om alle ruimteclaims te honoreren
• Er ook mogelijkheden op gemeentegrond liggen bij het aangekochte perceel aan de Nieuweweg en bij voetbalclub HYS
Verzoekt het college de startnotitie te wijzigen:
Door het te onderzoeken plangebied uit te breiden met de noordkant van de Schipholweg. Daarbij de
mogelijkheden tot een sportcomplex (HYS en Saxenburg) en behoud van volkstuinen te verkennen en
de vrijgekomen ruimte in te zetten voor gebiedsontwikkeling en (indien mogelijk) een aardwarmtecentrale.
De tekst daarbij aan te passen van;
Het plangebied ‘Entree Verre Oosten’ wordt aan de zuidzijde begrenst door de Boerhaavevaart, aan
de westzijde door het eigendom van Ontwikkelcombinatie 023 (Entree West en Oost), aan de noordzijde door de N205 (Schipholweg) en aan de oostzijde door de Ringvaart.
naar;
Het plangebied ‘Entree Verre Oosten’ wordt aan de zuidzijde begrensd door de Boerhaavevaart, aan
de westzijde door het eigendom van Ontwikkelcombinatie 023 (Entree West en Oost), aan de noordzijde door het Reinaldapad en de Nieuweweg en aan de oostzijde door de Ringvaart.
en gaat over tot de orde van de dag.
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