
 

B&W-besluit: 

 

1. Het College besluit tot de sloop van de opstal op het perceel aan de Harmenjansweg 47/49 en het 

tijdelijk inrichten van de kavel tot speelplaats. 

2. Het College stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,= voor de sloop en 

gedeeltelijke inrichting van de speelplaats. De dekking wordt gevonden in de geopende 

grondexploitatie Spoorzone, t.z.t. door te schuiven naar te openen grondexploitatie  

Scheepmakersdijk. En het restant bedrag van € 10.000 te dekken uit de stelpost van de 

speelvoorzieningen. 

3. Het College besluit het raadsstuk voor te leggen aan de gemeenteraad, nadat de commissie SO 

hierover een advies heeft uitgebracht. 

4. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 
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Onderwerp 
Sloop opstal en tijdelijke herinrichting Harmenjansweg 47/49 

B & W-vergadering van 7 maart 2006 

 

De Harmenjansweg maakt deel uit van het project Scheepmakerskwartier, dat onderdeel is van 

het programma Spoorzone. Op dit deelgebied is de Wet Voorkeursrecht Gemeente gevestigd. 

In dit kader is in het verleden een aantal aankopen gedaan langs de Harmenjansweg, waaronder 

ook de Harmenjansweg 47/49 

Dit sterk verpauperde pand, dat als anti kraak in gebruik is, dient te worden gesloopt, om de 

veiligheid te waarborgen. In afwachting van de definitieve herontwikkeling van het gehele 

projectgebied Scheepmakerskwartier en rekening houdend met de verzoeken van 

buurtbewoners besluiten wij het perceel tijdelijk de functie van speelplaats te geven en deze als 

zodanig in te richten.  

De hiermee gepaard gaande totale kosten worden geraamd op circa € 50.000 excl. BTW. 



 

 

 

 

Bodemonderzoek     €   2.750,00 excl. btw 

 

Asbestinventarisatie     €      600,00 excl. btw 

 

Het slopen van het pand incl. asbestsanering € 16.000,00 excl. btw 

 

Het leveren en aanbrengen van folie, schoonzand €   7.000,00 excl. btw 

en gebruikte stelconplaten (totaal circa 250 m2) 

 

Het leveren en aanbrengen van speelkooi van €  13.525,00 excl. btw 

3 meter hoog + 2 meter net. Type HS-60 

 

Het leveren en plaatsen van twee speeldoeltjes €    1.623,40 excl. btw 

 

Post onvoorzien 10%     €    4.149,84 excl. btw 

 

Voorbereiding en toezicht 5%   €    2.074,92 excl. btw   

 

Totale kosten      €  47.723,16 excl. btw 

 

 

 
 

 

 

 

Kostenraming sloopwerkzaamheden en 

(tijdelijk) herinrichting terrein  

als kinderspeelplaats aan de 

Harmenjansweg 49/51 te Haarlem. 
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