
Aan het College van Burgemeester en Wethouders, en de Raadsleden 

Der Gemeente Haarlem

t.a.v. de weledele Heer Drs. J.Botter en Weledele Mevrouw M.Th. Meijs.

Haarlem, 03 december 2020 

Onderwerp: Watermeterfabriek te Haarlem

Geacht College. De Raadsleden

Ik weet dat u al vergevorderd bent met de verkoop van de Watermeterfabriek Noord - 
Schalkwijkerweg 117 te Haarlem , maar graag wil ik u vragen om nog eens scherp te kijken naar de 
verkoop van het pand, momenteel ziet het er naar uit dat het weer naar een grote investeerder gaat 
die dit keurig opknapt, en dan verhuurt aan een duur restaurant of exploitant en dit dan na een 
termijn die door u gesteld is, voor een groot bedrag verkoopt. Of door het hoge bod en 
verbouwingskosten alleen aan een luxe huurder, lees exploitant kan verhuren.

Is dit wel de doelstelling van de Gemeente Haarlem ? Was het niet bedoeld om hier een locatie 
conform uw wensen voor alle Schalkwijkers/sters en omliggende bewoners te maken, dus betaalbaar 
en bereikbaar voor iedereen?

Ik begrijp dat de Gemeente Haarlem logischerwijs graag het hoogste bod wil zien en zal dan ook ver 
boven de € 700 000 gaan denk ik?

Maar toch wil ik mijn plan, met wat andere bewoners uit de omgeving graag aan u voorleggen, wij 
zouden er met elkaar een "proeverij" van willen maken met en voor verstandelijk gehandicapten 
zowel als opleiding als voor werkervaring, geheel conform uw eisen, ik sluit hierbij een boekje in van 
de proeverij te Ermelo dat mede opgezet is door vrienden van mij, wij zouden datzelfde hier willen 
doen.

Helaas is een bod van boven de € 700 000 niet reëel en haalbaar voor ons, maar wij kunnen wel een 
goed bod doen aan de Gemeente Haarlem, met een groot bedrag aan te betalen en restant in 10 of 
15 jaar aan Gemeente Haarlem te voldoen, verbouwingen renovatie etc. willen wij ook middels en 
met de medewerking van de door ons beoogde doelgroep verwezenlijken.

Hierbij vraag ik u ook beleefd om deze brief met uw Raadsleden te delen. S.v.p.

Ik hoop dat u het nogmaals in overweging wilt nemen, bij voorbaat mijn vriendelijke dank.

Peter.w.j. Vernout 1 . J : . Tweg 1C5

; !.' , jr t. Bijlage; boekje proeverij te Ermelo.


