
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In dit voorstel wordt de raad gevraag om de impulstsubsidie van het Rijk van 

€400.000,- ter verbetering van de Leefomgeving van Eurpawijk zuid  beschikbaar te 

stellen. 

Het college verzoekt de raad  de plannen voor de bouw van de woningen aan de 

Brusselstraat en Athenestraat terug te trekken en de groenstroken functioneler in te 

richten. De kosten hiervoor worden gedekt uit de impulsgelden voor de openbare 

ruimte en de voorzieningen voor jongeren.  

Aanleiding  

 Het Rijk op 28 november 2006 een impulssubsidie verleend van € 800.000,-- 

aan de gemeente Haarlem. Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek naar 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de Put van Vink, de verbetering van de 

openbare ruimte van Europawijk-zuid, de bijdrage aan de realisatie van het 30 

km gebied op de Engelandlaan, voor ondersteuning aan het Moedercentrum en 

voor het terugbouwen en verbeteren van wijkvoorzieningen voor jongeren. Met 

behulp van deze impulssubsidie kan extra kwaliteit in de wijk worden 

gerealiseerd en wordt een breder draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van 

Europawijk-zuid. 

 

De presentatie van de bouwblokken voor de Brusselstraat en de Athenestraat 

heeft tot protesten geleid bij omwonenden. Dit heeft geleid tot een 

heroverweging van het college. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Beoogd resultaat 

Het verbeteren van de leefbaarheid in Europawijk-zuid. 

Handhaven en verbeteren groenvoorziening in de wijk. 

 

 Voor- en nadelen en eventuele risico’s 

Met behulp van de subsidie kan extra kwaliteit worden toegevoegd. 

Krediet wordt volledig gedekt door subsidie. 

 

Financiële paragraaf 

 Krediet wordt volledig gedekt door subsidie verleend door VROM. 

(VROM IMP6HAA214 kenmerk: 613971 d.d. 28 november 2006) 
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Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-zuid en terugtrekken 

bouwplannen voor Brusselstraat en Athenestraat 
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 De beoogde grondopbrengst voor de woningen in de groenstroken van € 

550.000,- komt met deze beleidswijziging te vervallen. Het tekort dat hierdoor in 

de grondexploitatie ontstaat zal met andere maatregelen gecompenseerd worden. 

Te denken valt aan een nadere uitwerking van blok 11 ( nieuwbouw + Prisma), 

welke nog niet in de grondexploitatie is opgenomen, alsmede verkleining van de 

deelgebieden waar dus geen gronduitgifte plaats zal vinden. 

 

 

Participatie / communicatie 

 Nauwe samenwerking met corporaties, wijkraden en bewonersorganisaties. 

 

Planning 

 Uitvoering voor juli 2009. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Krediet te verlenen ad € 400.000,-- ten behoeve van: de beschreven 

verbeteringen in de leefomgeving van Europawijk-Zuid 

 

2. Dit krediet te dekken uit de impulssubsidie verstrekt door VROM.  

 

3. De bouwplannen voor de groenstroken aan de Athenestraat en Brusselstraat in 

te trekken . De financiële consequenties zullen binnen de grondexploitatie van 

Europawijk-Zuid worden opgevang 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. krediet te verlenen ad € 400.000,-- ten behoeve van: de beschreven 

verbeteringen in de leefomgeving van Europawijk-Zuid; 

 

2. dit krediet te dekken uit de impulssubsidie verstrekt door VROM; 

 

3. de bouwplannen voor de groenstroken aan de Athenestraat en Brusselstraat in 

te trekken . De financiële consequenties zullen binnen de grondexploitatie van 

Europawijk-Zuid worden opgevangen 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


	Aanleiding
	Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
	Financiële paragraaf
	Participatie / communicatie
	Planning


