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Onderwerp: Ontwikkeling locatie Tennispad en omgeving
Geachte Raad van de gemeente Haarlem,
In de commissie Ontwikkeling van 31 oktober heeft de wijkraad Europawijk (in de
persoon van Saskia Klitsie) namens enkele partijen ingesproken. Onze vraag was: ”Wat
gebeurt er met de locaties tussen de Belgiëlaan en het Tennispad?”, daarbij hadden we
als deelvraag: ” Hoe kunnen we de overlast oplossen op de parkeerplaats aan het
Tennispad?”
De commissie verwees ons naar u als raad om een reactie te krijgen op onze vragen en
voorstel.
Sinds enige tijd krijgen wij als wijkraad regelmatig te horen dat er overlast is op het
parkeerterrein aan het Tennispad. Deze overlast bestaat voornamelijk uit een groep
jongvolwassenen die met auto’s en scooters in de namiddag en avond op het terrein
aanwezig is. Daar gebeuren dan dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De
buurman is regelmatig naar deze (steeds wisselende) groep toegegaan en inmiddels is de
groep hem een beetje zat (om het netjes te zeggen). Er is hier geen verdere sociale
controle. Politie en handhaving hebben of een tekort aan menskracht of andere
prioriteiten.
Naast deze overlast zijn er twee woonpercelen (eigendom van de gemeente Haarlem, die
niet meer ingezet worden voor reguliere bewoning. Dit betreft het perceel HLM02Q
01863 tegen de Belgiëlaan aan (voormalig huisnummer Noord Schalkwijkerweg 115) en
perceel HLM02Q 01861 (huisnummer Noord Schalkwijkerweg 111). Op het eerste perceel
zijn alle opstallen al lange tijd geleden verwijderd en hebben vrijwilligers, in
samenspraak met de gebiedsverbinder, in 2015 flink gesnoeid om een veiliger kruising te
krijgen qua zicht. Begin dit jaar is daar nogmaals gesnoeid, waarschijnlijk in opdracht
van de gemeente. De bewoning op huisnummer 111 is, volgens onze informatie, iedere
keer tijdelijk, een soort van antikraak.
In de bijlagen kunt u meer achtergrond lezen.
In de commissievergadering werd door de PvdA (Maarten Wiedemeijer) gevraagd of het
idee om een klein aantal tijdelijke woningen op de parkeerplaats aan het Tennispad te
realiseren, in relatie tot een motie die een jaar geleden door de Raad is aangenomen om
500 tijdelijke woningen in Haarlem te plaatsen, een mogelijkheid is. Waarbij dan gezocht
kan worden voor een oplossing op de langere termijn.
Dit hebben we teruggekoppeld en zien daar een aantal bezwaren tegen, te weten; de
parkeerplaats wordt af en toe bij grote activiteiten door de Tennis & Squashcentrum
Overhout gebruikt, de gebruikers van de schuur hebben een vrije toegang nodig, de
parkeerplaats is zeer waarschijnlijk nodig als de Watermeterfabriek ontwikkeld is als
horecagelegenheid (volgens onze informatie komt deze bestemming op korte termijn in
de verkoop) en als laatste argument dat wij als wijk niet zulke goede ervaringen hebben
met de koppeling gemeentelijke afspraken en tijdelijkheid.
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Ons voorstel is enerzijds om het parkeerterrein tijdelijk toe te voegen aan de natuurtuin
en dat stichting Ecoring hier een stuk beheer op voert. Het hekwerk, dat nu noord-zuid
staat, kan omgezet worden naar oost-west langs het Tennispad. Er moet dan wel een
poort in het hekwerk gemaakt worden waardoor een vrachtwagen kan, zodat er vervoer
van en naar de schuur kan zijn.
Belangrijk hierbij is dat de huidige gebruikers van de schuur erbij moeten kunnen komen
en dat Tennis & Squash Overhout (ten noorden van het Tennispad) het parkeerterrein
tijdens grote activiteiten kan blijven gebruiken. Misschien is het in de toekomst ook nodig
voor bezoekers van de horecavoorziening; de Watermeterfabriek.
Bovenstaande is onder andere gedeeld met aanliggende bewoners, tennis &
squashcentrum en de hoofdhuurder van de natuurtuin: Vrij Waterland.
Anderzijds zouden wij ook graag willen weten wat en op welke termijn de bestemmingen
woondoeleinden op de percelen HLM02Q 01863 en HLM02Q 01861 weer ingevuld gaan
worden of dat er een andere ontwikkeling gaat plaatsvinden.
Graag horen we van u wat u als gemeente gaat doen en bieden we aan om mee te
denken in oplossingen.
Namens de:
- wijkraad Europawijk,
- bewoner(s) Noord-Schalkwijkerweg e.o.,
- Stichting Ecoring

Y. van Schie, voorzitter
Wijkraad Europawijk

cc:
fracties gemeente Haarlem
werkgroep Verkeer & Vervoer Schalkwijk
wijkagent Europawijk

Bijlagen:
• Inspreektekst wijkraad Europawijk
• Beleidsachtergrond omgeving Tennispad
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