
Email verzonden dd. 15 april 2019

Geachte mevrouw Biondina,

Via de het griffiebureau kreeg ik het verzoek om uw brief te beantwoorden. U schrijft dat er in uw 
straat regelmatig woningen worden opgekocht, die vervolgens verbouwd worden tot 
huurappartementen.

Wij herkennen uw signaal. Op donderdag 18 april wordt daarom een aanpassing van de 
huisvestingsverordening besproken in de gemeenteraad. In de huisvestingsverordening wordt een 
vergunningsplicht opgenomen, waarmee het opdelen van woningen in het gebied waar uw straat in 
ligt, niet meer mogelijk is. De aangepaste verordening gaat, als de raad hiermee in stemt, op 1 mei 
van kracht.

Meer informatie over het voorgenomen beleid vindt u op onze website bij de stukken voor de 
raadsvergadering van 18 april (agendapunt 21). Zie ook dit nieuwsbericht dat onlangs op onze 
website is verschenen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet.

Beleidsadviseur Wonen 
Gemeente Haarlem

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: ECDW/2018/471836 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl
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Gemeenteraad I laarlem. 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem

Haarlem, 25 maart 2019

Geachte leden van de Gemeenteraad.

Wij wonen in de Lotterstraat in Haarlem. Dit is een smal klein straatje met 43 woningen. Wij 
hebben reeds via telefoonnummer 14023 een melding gemaakt over deze zaak.
In onze straat is nr. 43 opgedeeld in 2 of 3 wooneenheden, nr. 25 is opgedeeld in 3 woon
eenheden, waar 6 mensen wonen, nr. 20 is opgedeeld in 5 wooneenheden.

Nummer 16 is verkocht, de overdracht is 16 april as, dit pand gaat verbouwd worden en een 
verdieping erop, nu komt nr. 10 deze week in de verkoop, wat ongetwijfeld ook verbouwd 
gaat worden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als er geen vergunning meer wordt verleend om huizen in 
onze straat op te delen. Wij willen graag dat het gekocht wordt door mensen die er zelf gaan 
wonen en onze buren worden. De saamhorigheid in de straat is groot maar gaat op deze 
manier verloren. De opgedeelde huizen zijn doorgangshuizen. We weten niet wie er wonen, 
hebben er weinig contact mee want zo woont er iemand, zo weer weg en zo zit er weer 
iemand anders in.

Gaarne vernemen wij op korte termijn van de Raad wat het standpunt hierover is en waar wij 
eventueel bezwaar kunnen aantekenen tegen een eventueel verleende vergunning.

Met vriendelijke groeten namens de bewoners van de Lotterstraat,
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Bijlage: handtekeningen Lotterstraat.


