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From:
Sent:
Subject:

alice de nijs
15 Nov 2020 16:12:10 +0100
Fwd: Uitslag haalbaarheidscheck Schalkwijk aan Zet

----------- Forwarded message-----------
Van: Schalkwijk aan Zet <schalkwiikaanzet@haarlem.nl>
Date: zo 15 nov. 2020 om 12:17
Subject: Re: Uitslag haalbaarheidscheck Schalkwijk aan Zet 
To: alice de m'r «"v @ -1 l •

Beste mevrouw,

uw antwoord is duidelijk. Nogmaals: we begrijpen dat u teleurgesteld bent, maar uw 
oorspronkelijke plan is echt niet haalbaar binnen Schalkwijk aan Zet. In onze aanpak 
proberen we met alle plannnenmakers van wie het idee als 'niet haalbaar' wordt 
beschouwd, te zoeken naar een mogelijkheid om dat haalbaar te maken. Dat is met 
verschillende plannenmakers goed gelukt.

U geeft aan dat niet te willen. En dat is uw goed recht. We voeren uw plan dan nu ook af 
van de lijst en we wensen u veel succes bij uw verdere activiteit.

Vriendelijke groet,

Team Schalkwijk aan Zet

Van: alice ' . pij ,
Verzonden: zaterdag 14 november 2020 lV:37 
Aan: Schalkwijk aan Zet
Onderwerp: Re: Uitslag haalbaarheidscheck Schalkwijk aan Zet

Geachte heer, mevrouw.

Als u mijn plan wel heeft begrepen dan is het ronduit ongepast om mij te feliciteren 
met die luizige 500 euro voor een plan ...dat totaal niet de mijne is.
Immers, met uw felicitatie aan mij voor uw flutvoorstel neemt u mij gewoon in de 
maling.
Zie ik als een belediging. Weer een burger die zich niet serieus genomen voelt. 
Wees als Jury meteen eerlijk en duidelijk, wijs dan het plan gelijk af, dan was ik ook
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helemaal niet geïrriteerd geweest.
Immers, ik kan mijn plan altijd nog voorleggen aan de Gemeenteraad , wat ik via deze 
emails doe.
Om die reden ga ik nu door met mijn uitleg, kunnen ze uw en mijn beweegredenen 
inzien.

Het verhaal dat door mijn plan op de door mij genoemde locatie een overgangsproces 
kan
worden verstoord is volledig uit de duim gezogen. Aldaar gras en onkruid, zeer 
monotoon,
momenteel nog van geen enkele betekenis, voor iedereen meteen te zien dat daar 
helemaal
geen proces (van verschraling) opgang is gebracht is door groenbeheerders. 
Klinkklare onzin dat daar iets te vernielen valt als daar een ophoging plaatsvindt.

De grond is momenteel niet geschikt voor wilde bloemen, vandaar dat ik het ook heb 
over een ophoging
met schrale grond, wat als bijkomend voordeel heeft dat het een geweldig gezicht is 
als daar een
glooiende bloemenzee richting de rivier loopt , eindigend met een smalle strook 
gazon om op te relaxen.
Door wilde bloemenmatten aan te brengen heeft dat ook meteen resultaat, temeer 
deze zoden dan
ook meteen op een al geschikte bodem, op schrale grond, worden aangebracht.
Dus waar hebben we het over, mijn plan is een verbetering voor MENS en DIER , 
is zeer goed
voor de BIODIVERSITEIT en dan beweert u hier dat mijn plan juist slecht is voor de 
natuur.
Wat is dat voor bullshit! Klopt van geen kanten.

Locatie voor mijn plan = aan het Spaarne, ten noorden van de Belgiëlaan , ten 
zuiden van
de Kanovereniging, aldaar pal ten zuiden van een kleine brug over een zij-sloot 
, alwaar een veel breder
terrein aan de rivier. Is qua breedte eigenlijk ook meer een veldje dan een berm aan 
de rivier.

En in antwoord op uw vraag: uw flutvoorstel , zijnde niet mijn plan !, kan niet 
naar de volgende 
stemronde, niet akkoord.

Hoogachtend,

Alice de Nijs



Op vr 13 nov. 2020 om 17:49 schreef Schalkwijk aan Zet
<schalkwijkaanzet(5)haarlem.nl>:

Beste mevrouw.

we hebben uw plan heel goed begrepen! Maar u heeft de overweging van de 
haalbaarheidsjury gezien, en u bent het daar niet mee eens. Dat kunnen we ons 
voorstellen, want u had iets anders in uw hoofd. Maar de jury beoordeelt de 
haalbaarheid van plannen, en is eerlijk over plannen die niet mogelijk zijn.

De berm die u bedoelt wordt de komende jaren omgetoverd in een ecologische 
vlinderrijke wilde bloemenoever. Dat is goed nieuws, maar: dat duurt enige jaren. De 
stadsecoloog werkt samen met de groenbeheerders om de oevergrond te 
verschralen. Daar passen geen gazonstroken en ophogingen in.

Eigenlijk mag er helemaal niets aan worden gedaan, want dat verstoort het 
overgangsproces.

Bij hoge uitzondering gaat de stadsecoloog akkoord met het inzaaien van de berm 
(ruim 100 m2, zoals u voorstelde), om de komende 2-3 zomers toch al een strook 
wilde bloemen te hebben. Onze beheerders hebben berekend dat dat voor 500 euro 
kan worden uitgevoerd.
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We begrijpen dat dat niet is wat u wilde, en dat u niet akkoord bent. In dat geval gaat 
uw plan niet door naar de stemronde.

Wilt u toch naar de stemronde, dan is helaas slechts de strook wilde bloemen zoals 
door de stadsecoloog voorgesteld, de enige optie. We horen graag voor 
maandagochtend 08.00 uur wat u wilt.

Wij wensen u een prettig weekend, 

met vriendelijke groet,

Team Schalkwijk aan Zet

Van: „ le n.'_ -a1. 1
Verzonden: vrijdag 13 novcmbei zuiO 17:19:19 
Aan: Schalkwijk aan Zet
Onderwerp: Re: Uitslag haalbaarheidscheck Schalkwijk aan Zet

Geachte heer, mevrouw,

Niet akkoord, want het is mij duidelijk dat u mijn plan helemaal niet heeft 
begrepen als u daar
een prijskaartje van slechts 500 euro aanhangt. Daar kan ik helemaal niets mee, 
gewoon niet
serieus te nemen. Maakt mij erg kwaad dat u zo omgaat met de plannen van 
deelnemers.
Ik zou zeggen: bespaar ons de energie en organiseer nooit meer zoiets!!
Ik voel mij in ieder geval totaal niet serieus genomen met mijn plan.

Ik heb het over een glooiende strook wilde bloemen met daaronder een strook 
gazon om op te relaxen
aan de rivier. Zeg maar: een wilde bloementuin aan het Spaarne. Goed voor 
mens en dier!

Benodigd:

1. Een ophoging ,
op 2 meter afstand van het ernaast gelegen weggetje startend, met een ophoging
van 1 meter wat dan
licht glooiend afloopt naar de rivier.
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2. wilde bloemenmatten aanbrengen (want alleen zo krijg je meteen een wilde 
bloemenzee van tientallen
verschillende wilde bloemensoorten, waar onkruid of gras geen vat op heeft en dus 
vandaar niet een
kwestie van een zak wilde bloemenzaad )

3. graszoden aanbrengen

Over een strook van 13 meter x 8 meter, wat dan dient als voorbeeld dient voor
een eventueel vervolg
op meer plekken aan het Spaarne.

Zo'n vermoeden dat meer plannenindieners zo reageren als u ook bij hen met een 
grijpstuiver aankomt.
Belachelijk...500 euro, daar kan geen ene plannenmaker iets mee organiseren.

Hoogachtend,

Alice de Nijs
Sl'jrs . " r'iz' '

Op do 12 nov. 2020 om 23:21 schreef Schalkwijk aan Zet
<schalkwiikaanzet(5)haarlem.nl>:

Beste plannenmaker,

gefeliciteerd! Jouw aangepaste plan kan door naar de stemronde!
De Haalbaarheidscheckers hangen aan jouw plan het volgende prijskaartje: 500 euro. 
Daarbij plaatsen de checkers de volgende kanttekening:

De Spaarnc-oeverrand Noord-Schalkwijkerweg is een vlinderrijke grasstrook in 
ontwikkeling. Om hier een permanente bloemenrijke oever te krijgen moet de 
grond, die nu te voedselrijk is, verschralen. Dat is een proces van enkele jaren. Als 
dit plan wordt gekozen kan dat daarom betekenen dat het opkomen van de 
bloemen slechts voor een paar zomers is, omdat de grond nog niet geheel 'wilde 
bloemen-rijp' is.
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Als jouw plan dus door de Schalkwijkers wordt gekozen kan je dat budget besteden 
om je plan te verwezenlijken. We stellen daarvoor tzt een subsidiecontract op, 
waarin we vastleggen wat jij voor dat bedrag in 2021 gaat opleveren.

Ben je hiermee akkoord? Of wil je nog iets aanpassen? We horen het graag snel. 
Dit weekend richten we de stemwebsite in. Daarna kunnen mensen vanaf dinsdag 
17 november op je plan stemmen.
We horen graag van je.

Hartelijke groet.
Team Schalkwijk aan Zet


