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Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden 

De wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving wilt u uitnodigen om kennis te komen maken 
met realiseerbare bouwplannen voor het gebied tussen de Oostvest en het Spaarne, ook wel 
bekend als 'de Fietsznfabriek'. 
Een week geleden mochten we via het Haarlems Dagblad lezen welke bouwplannen in 
Haarlem in de kiem waren gesmoord, al dan niet door de financiële crisis. Onze wijk heeft 
twee grote bouwlocaties in haar midden, te weten het terrein van de Fietsznfabriek en het 
Scheepmakerskwartier. Inmiddels vrezen wij dat dit laatste project toegevoegd mag gaan 
worden aan het lijstje van het Haarlems Dagblad. 
Voor het terrein van de Fietsznfabriek zijn wij, als wijkraad, zeer positief gestemd omdat er 
een concreet, uitvoerbaar plan aan ons is gepresenteerd, financieel dichtgetimmerd, door 
architect Hans van Eeden in samenwerking architectenbureau Baks van Wengerden uit 
Amsterdam . De opdrachtgever is Burghstone Projectrealisati e. 
Naar onze mening kunnen de plannen ook een draagvlak vinden in de buurt en bij 
omwonenden. De ontwikkelaars bieden een marktconforme prijs voor grond en opstallen, 
wat wil je als gemeente nog meer ? Een verpauperd stukje Haarlem wordt getransformeerd 
naar een pracht 'entree van Haarlem". De kanariepiet zal verbleken (dit is het afzichtelijke 
gele gebouw naast de Amsterdamse poort). 
Wij hebben vernomen dat afdeling Vastgoed inmiddels volledig op de hoogte is van de 
plannen en de financiële kant hier van. Te elfder ure heeft men blijkbaar bedacht dat er een 
openbare inschrijving moet komen. 
Als wijkraad zijn we bijzonder teleurgesteld in deze gang van zaken, omdat een potentieel 
uitvoerbaar bouwplan, waar de gemeente een goede prijs krijgt voor grond en opstallen, 
getorpedeerd wordt. Wij vrezen nog jarenlange verpaupering van het gebied. 
De wijkraad Scheepmakersdijk roept u, als bewakers van de stadsbelangen op, om kennis te 
nemen van de bouwplannen. Wij zijn bereid om een voorlichtingsavond te verzorgen waar de 
plannen door de architecten uiteengezet kunnen worden, dit ondersteund door een maquette 
en dia's. 
Bijgevoegd vindt u 2 documenten. Het eerste document is een stukje uit de wijkkrant van 
maart 2011, misschien heeft u het eerder gelezen. De informatie komt van de website van de 
architect, nadat we hier door 'de honderd van Haarlem' op gewezen waren. 
http://www.hansvaneeden.nl/proiecten/fietznfabriek, haariem 
Het tweede stukje is een gedeelte uit de notulen van onze wijkraadoverleg van juni jl. In dit 
overleg hebben de architecten hun plannen uiteen mogen zetten. De reacties waren positief. 
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Uiteraard moet in detail verder gekeken worden, maar wij zijn blij verrast met de initiatieven: 
van plannenmakerij tot aan het financieel dekkend krijgen van de plannen. 
Mocht uw interesse, na aanleiding van deze brief en bijlagen, gewekt zijn, dan hopen dat dit 
kan leiden tot een serieus haalbaarheidsonderzoek van uw kant uit; 
Dit plan is te mooi om te laten liggen. Als stad en als wijk zullen we profiteren van deze 
stedelijke vernieuwing. 
Voor vragen kunt u wenden tot het secretariaat van de wijkraad of tot de architect 
(info@baksvanwengerden.nl en www.baksvanwengerden.nl). 

Voor de duidelijkheid: er staat een aanbod om een voorlichtingsavond te regelen waar de 
architect de plannen kan presenteren. 
Voor de eerlijkheid dienen wij wel te vermelden dat er 1 belangrijk bezwaar was tegen dit 
plan en dat is de gevoerde naam van Fietsznfabriek. Omwonenden en andere wijkbewoners 
associëren deze naam met herrie, overlast en luidruchtige jongeren. Als serieuze andere 
namen werden genoemd: het "Vemhout hofje" en zelfs het "Bemt Schneidershofje" !! 

Met vriendelijke groet namens de 
Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving, 
Truus Melchior en Peter Stoelinga secretariaat. 

Secretariaat; Truus Melchior 
Glasblazersstraat 17 2011 AP Haarlem. 

E-mail; secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl 
Voorzitter; An Lalleman 023 5355957 

Bijlage ; 2 
artikel wijkkrant Scheepmakersdijk en omgeving 
Verslag presentatie 14 juni 2011 
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Terrein Fietsznfabriek 
Het terrein van de Fietsznfabriek, geklemd tussen Oostvest en het Spaarne, wacht al jaren op 
ontwikkeling. De oude drukkerij van Vemhout en Van Sluiters staat al weer jaren leeg. Lange tijd was 
in de witte blokkendoos aan de Oostvest de Fietsznfabriek gevestigd (het pand dankt zijn naam er nu 
aan). Deze uitgaansgelegenheid is op zijn top verkocht aan de gemeente. Het gebruik als dans en 
muziektent was toen snel voorbij. Nu zit er antikraak en heeft de voedselbank al weer een tijdje een 
goede werkruimte. De bedoeling is dat de panden worden verkocht aan een ontwikkelaar en dat deze 
ontwikkelaar vooral een woonwijkje creëert op de plek van de Fietsznfabriek en bijbehorende panden. 
Een en ander prikkelt archtecten om een eigen visie voor het gebied te ontwikkelen met de hoop dat de 
gemeente het initiatief oppakt. Een van die archtecten is Hans van Eeden uit Haarlem. Hij heeft in 
samenwerking met B aksvan Wengerden Architecten en Burghstone Projectrealisati e voor het terrein 
van de Fietsznfabriek. 
"Op deze binnenstedelijke locatie, tussen het Spaarne en de historische stadsrand, wordt het oude 
bedrijfspand herbestemd tot een spannende combinatie van zorgwoningen en een kinderdagverblijf. In 
de nieuwbouw wordt het parkeren op maaiveldniveau opgelost onder een 'getild dek' waaraan een 
voor Haarlem kenmerkend intiem woonhof ontstaat. Langs de Oostvest zijn op begane grondniveau 
commerciële ruimtes geprojecteerd" 

De plannen zijn aangeboden aan de gemeente, echter is van die zijde de interesse niet gewekt. Met 
name de financiële kant schijnt niet genoeg 
op te leveren voor de gemeente. Als 
wijkraad echter zijn wij aangenaam verrast 
door de invulling welke van Eeden heeft 
gegeven aan het terrein. Zijn plannen 
passen moeiteloos in onze wijk en we 
zouden er een prachtig, leefbaar hoekje 
bijkrijgen. Misschien dat de gemeentelijke 
moloen toch weer eens kritisch kan gaan 
kijken naar dit idee. Het terrein nog jaren 
braak laten liggen kan natuurlijk ook, 
maar hier wordt je financieel zeker niet 
wijzer van. Plannen genoeg, nu nog een 
gemeente die toehapt. 

Bron citaat en afbeeldingen 

http://www.hansvaneeden.nl/proiecten/fietznfabriek. haariem 
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Presentatie Oostvestgebied 
Aanwezig zijn Hans van Eeden, Jacco van Wengerden en Gijs Baks, allen architecten. Zij hebben 
samen een visie ontwikkeld voor het terrein van de Fietsznfabriek en omliggend terrein. Dit gebied 
staat in de etalage voor ontwikkeling. Zij hebben derhalve op eigen risico een vrij gedetailleerd plan 
uitgewerkt voor bebouwing en dit plan is zelfs financieel dichtgetimmerd door zelf investeerders te 
Wkt_k * f c 9 ^ H B H P s l p r r benaderen. In principe zou op korte termijn realisatie 

-- J mogelijk zijn. De verwachte opbrengst voor de 
gemeente is echter lager dan de gemeente (lees: afdeling 
vastgoed) in gedachte heeft dus vanuit de gemeente 
wordt niet toegehapt. Dit is een van de redenen dat oa 
Albert een pleidooi heeft gehouden voor deze plannen 

ÉÉÉyjl ^ M ^ ^ ^ M *z 'e t e v e n s wijkkrantje juni 2011) en de architecten voor 
I deze vergadering heeft uitgenodigd. 

Het ontwikkelde plan past keurig binnen het 
bestemmingsplan welke eerdaags wordt bekrachtigd 
door de provincie. Berekend is dat drukkerij van van 
Vemhout & van Sluijters in 1993 is vertrokken en dat 
sindsdien het oude drukkerij gebouw diverse functies 
heeft gehad. Belangrijke gebruikers is de Fietsznfabriek 

geweest, welke voor veel overlast heeft gezorgd. (Het pand heeft sindsdien de naam gehouden). De 
fietsznfabriek is uitgekocht door de gemeente en daarna heeft oa het Patronaat in het pand en de 
loodsen gezeten. Momenteel maakt oa de voedselbank gebruik van het bank en zit er 'antikraak'. 

Het gehele plangebied is eigendom van de gemeente, dit kan realisatie vergemakkelijken. 
Het gemaakte plan past binnen het nieuwe bestemmingsplan, zoals de goothoogte van 9 meter en daar 
op 4 meter tot nokhoogte. Ook aan de parkeemorm is gedacht door een halfverdiepte parkeergarage 
waar boven op een eigentijds hofje wordt gerealiseerd. Binnen het bestemmingsplan is het grootste 
gedeelte aangewezen voor gemengde doeleinden. Men wil niet afwijken van het bestemmingsplan 
omdat dit zeer vertragend kan werken, zeker met een kersvers bestemmingsplan. Het gebied wordt 
60% bebouwd zodat genoeg ruimte overblijft voor openbare ruimte en groen. De beoogde 
parkeernorm van 1,4 per woning wordt gehaald door het aanleggen van een halfverdiepte 
parkeerkelder, daar waar nu de oude loodsen staan. Deze kelder geeft door het verhoogde dak de 
mogelijkheid tot aanleg van een soort hofje met de voordeuren aan de binnenzijde. De woningen aan 
het Oostvest krijgen echter een woon/werkfunctie, dus ook vanaf de Oostvest zijn deze huizen 
benaderbaar (werkgedeelte). Aan de Dijkstraat komen stadswoningen, daar waar nu het 
parkeerterreintje is. De ingang van de parkeergarage komt aan de Oostvestzijde. 
De Fietsznfabriek wordt als gebouw niet gesloopt, omdat het toch beeldbepalend is en daardoor voor 
het gebied een meerwaarde. In het pand kunnen koopappartementen komen (loft) met een uitstekend 
balkon aan de zijde naar de Amsterdamse poort toe. De doelgroep voor deze koopwoningen zijn 
senioren en men gaat uit van een vloeroppervlakte van 40 a 50 M2. Oppervlakte is makkelijk uit te 
breiden door units te koppelen of te verdelen over verschillende verdiepingen. Men heeft hier 
verschillende ideeën over. Toekomstige kopers kunnen in een collectief opdrachtsgeversschap de 
bouw laten uitvoeren. Er is overigens ook 1 partij die interesse heeft getoond voor dit onderdeel van 
het plan.. In het huidige plan is ruimte ingetekend voor een kinderdag verblijf. Tussen de andere zijde 
van de Fietsznfabriek en het nieuwe hofje en parkeerdek komt een soort steeg (langzaam verkeers 
route). Om dit gebied levendig te houden komen ingangen van de woningen in de Fietsznfabriek en 
het kinderdagverblijf aan de steeg te liggen. Ook de opgang naar het hofje komt hier te liggen. Het 
steegje wordt zeker niet stil hier door, maar juist levendig. Zo'n steegje past ook goed in het karakter 
van de buurt. 
De architecten zijn groot voorstander van een klankbordgroep als de plannen een serieus karakter gaan 
krijgen. Er zijn zeker een aantal zaken waar kritisch gekeken moet worden. Een rondvraag levert 
behoorlijk positieve reacties op, alhoewel er wel vragen zijn in detail. Ook worden de archtecten 
uitgenodigd om bij een aantal omwonenden van uit de huizen het plangebied te bekijken, zodat men 
een beter beeld krijgt. Deze uitnodiging wordt aangenomen. José de Cock biedt vanuit Elan wonen aan 
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om ervaringen met het Spaamoogproject te delen. Er zijn duidelijke parallellen zoals het behoogde 
parkeerdek en bewonersparticipatie. Ook kwam de vraag of de 'kanariepiet' in het plan was 
opgenomen. Bedoeld werd het gele pand tegenover de Amsterdamse poort. De gevel is een dissonant 
en dit zal versterkt worden na uitvoer van deze plannen.Tot slot wordt opgemerkt dat de naam 
Fietsznfabriek en Fietsznhofje ongelukkige keuzes zijn. Omwonenden hebben veel overlast gehad van 
de Fietsznfabriek en zien liever een andere naam voor het plan (Vemhouthofje of Bemt 
Schneidershofje?) 

De hoop is dat vanuit de wijkraad druk gelobbyd kan worden richting gemeenteraad en fracties. We 
zullen intern moeten kijken hoe we dit aanpakken. De architecten zijn bereid om deze presentatie over 
te doen, bijvoorbeeld voor fracties, mocht daar behoefte naar zijn. 

De gehele presentatie heeft zo'n anderhalf uur (!) van de vergadering in beslag genomen waardoor 
weinig tijd overblijft voor de andere punten. 
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Marja Brummen, van 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Griffiebureau Griffiebureau 
dinsdag 12 juli 201114:34 
DIV.helpdesk 
Nog te registreren stukken tbv US Raad 21 juli a.s. 
Nieuwbouw Oostvestgebied juli 2011 B&W raadsleden.pdf; Brf Comité geen ID 
slecht idee inz ID en WIW banen.docx; Brief Buurtbelang volgorde constateringen 
Colenso Scheepersstraatdoc 

Goedemiddag collega's. 

Op 1 juli 2011 hebben wij jullie een email met een petitie gestuurd ter registratie van comité Geen ID slecht Idee, wij 
hebben hier nog geen registratienummer van ontvangen en sturen hem bij deze nogmaals. (LIS Hl-g) 
Tevens zijn er op de valreep nog 2 stukken (ook bijgevoegd) binnen gekomen voor de LIS die op dit moment ook nog 
geen registratienummer hebben, kunnen jullie deze ook nog verwerken ? (LIS lll-l & lll-m ) 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Namens Griffie 
Fran?oise Draijer - Zut 
023-5113036 
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