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Geen hotel, versterk het woonklimaat! 

Burgerinitiatief Egelantier massaal ondertekend 

 

 

Haarlemmers houden van de Egelantier: het was hun ziekenhuis en later hun cultuurhuis, 

waar ze dansten, zongen, musiceerden, schilderden en veel meer. Dit enthousiasme bleek uit 

de enorme respons op ons burgerinitiatief. Wij wilden tenminste 100 handtekeningen ophalen 

om de Egelantier weer op de raadsagenda te krijgen. Geen hotel, maar cultuur! Binnen korte 

tijd hebben we bijna 350 handtekeningen gekregen.  
 

Waar gaat het om?  

De gemeente staat op het punt om de Egelantier aan de Gasthuisvest te verkopen om er een hotel 

plus een aantal woningen van te laten maken. Twee jaar geleden besloot de Raad daartoe. De eerste 

verkoopronde mislukte en nu probeert de gemeente het opnieuw. 

 

Wij vinden dit een onzalig plan.  

 

Woningen prima, bijvoorbeeld aan de kant van de Egelantiertuin, want daar is grote behoefte aan. 

Maar een hotel wijzen wij af. Wij zijn niet tegen hotels, maar niet meer in de binnenstad. We leren 

van Amsterdam: voor je het weet ontregelt toerisme het leefklimaat. Kalm aan dus met hotels.  

 

Wij worden nota bene gesteund door de gemeente zelf: momenteel ligt er een gemeentelijke 

hotelnota ter inspraak waarin staat dat de gemeente eigenlijk geen nieuwe hotels in het centrum wil. 

En de hotelbranche zelf (!) wil ook graag een onsje minder (zie Haarlems Dagblad 24 januari j.l.). 

 

Haarlem Cultuurstad 

Haarlem gaat qua inwonersaantal weer groeien: het komt er dan op aan om het woonklimaat te 

versterken met interessante cultuurbestemmingen. Haarlem is cultuurstad! Wij willen in de 

Egelantier - behalve wonen - ook kunst en cultuur. Juist in het monumentale pand aan de 

Gasthuisvest.  

 

Wij weten ook dat er in de sector kunst en cultuur grote behoefte bestaat aan vierkante meters: 

 

 Binnen afzienbare tijd staat bijvoorbeeld de Nieuwe Vide op straat.  

 De Pletterij wil graag centraler in de stad.  

 Het Frans Halsmuseum zit erg moeilijk met de Verweijhal. In 2007 heeft de gemeente helaas 

de benedenverdieping verkocht aan een particulier. Wees zuinig met de verkoop van erfgoed 

voor korte termijn gewin. 

Er zijn trouwens meer gegadigden die de Egelantier tot een bruisend kunstcentrum willen maken. 

 

Ruimte voor initiatieven 

Het nieuwe college heeft in haar programma geschreven: meer ruimte voor initiatieven uit de stad. 

Dit is er één. Het burgerinitiatief is een officieel instrument van bewoners om invloed op het 

stadsbestuur uit te oefenen. Het is de laatste jaren weinig gebruikt. Ter gelegenheid van “De maand 

van de democratie”, onlangs door de gemeente georganiseerd, halen wij dit beproefde middel weer 

uit de kast.  

 

Wij verzoeken de Raad: 

Zet de verkoop van de Egelantier stil en laat onafhankelijk onderzoek doen naar bovengenoemd 

scenario.  



Door de gedeeltelijke verkoop voor woningen en door elders vrij te komen gemeentepanden te 

verkopen (Pletterij bijv.) kan het kostenplaatje beperkt blijven. Alleen roepen dat het te duur is, 

getuigt van gebrek aan ambitie! Er moet serieus gekeken worden naar een kwalitatieve verbetering 

van het woonklimaat van alle Haarlemmers. Wij houden niet van uitverkoop van ons gezamenlijke 

erfgoed. Veel Haarlemmers met ons. 

 

Op vrijdag 1 maart bieden wij ons burgerinitiatief officieel aan de gemeente aan. Het is voor  de 

gemeenteraad nu nog mogelijk om tot voortschrijdend inzicht te komen en met bewonerswensen 

rekening te houden. 

 

De werkgroep Egelantier 

Voor contact: Jan van Eeden (j.v.eeden@wxs.nl), Marianne Rietvink (m.rietvink@gmail.com ) 
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