
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Een vergeten stukje Haarlem kan weer helemaal een prachtstukje Haarlem worden. 

Momenteel staat al vast dat de Visschersbocht een facelift krijgt. Hetzelfde moet 

versneld gebeuren voor de omgeving Amsterdamse Poort en de 

Spaarnwouderstraat.  

  

Hoofdpunten 

Omgeving Amsterdamse Poort: 

- Herinrichten van het plein. Gelijkvloerse en aangepaste bestrating, passende 

verlichting, geïntegreerde fietsenstalling, meer groen en een grote boom naast de 

Amsterdamse Poort, ondergrondse vuilopslag, sterke beperking 

verkeersborden;      

- Beschermen van mooie panden, afbreken van lelijke gebouwen, hoogwaardige 

architectuur nieuwbouw; 

- Openbare bestemming Amsterdamse Poort zoals Museum, trouwlocatie, anders; 

- Verhinderen doorgang van de poort door (brom)fietsers en creëren 

terrasmogelijkheid; 

- Meer (ondergrondse) parkeergelegenheid en een touringcar stop; 

- Bescherming van gevelkarakter van het plein. 

  

Spaarnwouderstraat 

- Herinrichting van de straat. Gelijkvloerse en aangepaste bestrating, passende 

verlichting, fietsenstalling, meer groen(bakken). sterke beperking 

verkeersborden; 

- Beschermen van mooie panden, hoogwaardige architectuur voor nieuwbouw;  

- Tegengaan leegstand; 

- Bevorderen van (kleinschalige) creatieve economie; 

- Stimuleren toerisme; 

- In bestemmingsplan mogelijkheid creëren voor dubbelbestemming 

wonen/werken; 

- Bescherming van het specifieke gevelkarakter van de straat. 
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Aanpak 

 De aanpak van deze buurt bestaat uit grofweg 2 zaken die ook bij verschillende 

wethouders liggen.  

Belangrijke momenten voor deze buurt zijn twee bestemmingsplannen, die medio 

2008 aan bod komen. Voor een aantal panden is bijvoorbeeld een andere 

bestemming nodig. 

Daarnaast is het meerjarenprogramma Openbare ruimte een belangrijk instrument 

voor de verbetering van deze buurt binnen het kader van Handboek openbare 

ruimte, handboek buitenreclame in Haarlem en de nieuwe welstands- en 

monumentennota van de gemeente Haarlem. 

Wij vinden dat de Spaarnwouderstraat en de omgeving van de Amsterdamse Poort 

het verdienen om een hoge prioriteit te krijgen bij de het opknappen van de Stad en 

ook op korte termijn in aanmerking moeten komen voor een herprofilering. Wij zijn 

van mening dat hier al in 2008 aan begonnen moet worden. Tevens kan er al op zeer 

korte termijn enkele zaken verbeterd worden zoals: het planten van een grote boom 

aan de lange Herenvest direct ten noorden van de poort, het verstrekken van 

terrasvergunning aan de horeca bij de Amsterdamse Poort en het opzeggen van het 

huurcontract voor de Amsterdamse Poort en het actief stimuleren van de creatieve 

economie in de Spaarnwouderstraat. 

   

Wij danken de Straatgroep Spaarnwouderstraat voor haar inspanningen voor deze 

buurt. 

 

Wij stellen voor 

- B&W te verzoeken om tegelijk met de presentatie van de bestemmingsplannen 

voor de buurt van de Amsterdamse Poort (poort en plein zijn ingedeeld bij 

bestemmingsplan Scheepmakersdijk) en de Spaarnwouderstraat een plan van 

aanpak aanbiedt dat erop is gericht om de in het bestemmingsplan opgenomen 

ontwikkelingsrichting voor dit gebied tot stand te brengen en te stimuleren; 

- B&W te verzoeken op korte termijn, in ieder geval voor de kadernota met een 

plan te komen om de Amsterdamse Poort en de Spaarnwouderstraat te 

herprofileren binnen het kader van het Handboek openbare ruimte en in de geest 

van het ingediende initiatiefvoorstel “zo kan het ook”.  

- B&W te verzoeken op korte termijn, in ieder geval voor de kadernota, met een 

plan te komen om de mogelijkheden van het opzeggen van het huurcontract voor 

de Amsterdamse Poort te onderzoeken, in overleg te treden met de horeca 

eigenaren bij de Amsterdamse Poort voor het verstrekken van een 

terrasvergunning en het actief stimuleren van de creatieve economie in de 

Spaarnwouderstraat.  

  

  

De VVD-fractie, 

Stefan Hikspoors 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het initiatiefvoorstel Amsterdamse Poort en Spaarnwouderstraat van de 

VVD; 

 

Besluit: 

 

-  het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om tegelijk met de 

presentatie van de bestemmingsplannen voor de buurt van de Amsterdamse 

Poort en de Spaarnwouderstraat een plan van aanpak aan te bieden dat erop is 

gericht om de in het bestemmingsplan opgenomen ontwikkelingsrichting voor 

dit gebied tot stand te brengen en te stimuleren; 

-  het college van burgemeester en wethouders te verzoeken voor de kadernota met 

een plan te komen om de Amsterdamse Poort en de Spaarnwouderstraat te her 

profileren binnen het kader van het Handboek openbare ruimte en in de geest 

van het ingediende initiatiefvoorstel “zo kan het ook”; 

- het college van burgemeester en wethouders voor de kadernota met een plan te 

komen om de mogelijkheden van het opzeggen van het huurcontract voor de 

Amsterdamse Poort te onderzoeken, in overleg te treden met de horeca 

eigenaren bij de Amsterdamse Poort voor het verstrekken van een 

terrasvergunning en het actief stimuleren van de creatieve economie in de 

Spaarnwouderstraat.. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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