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Beste collega, 

Graag deze brief registeren en in proces zetten. 
Groet, Griffiebureau 

Van: Secretariaat wijkraad Boerhaavewijk [mailto:sec@boerhaavewijk.nl] 
Verzonden: dinsdag 28 mei 2013 20:45 
Aan: Griffiebureau 

Onderwerp: Brief aangaande het voormalige UC, Floris van Adrichemlaan, Boerhaavewijk 

Geachte griffiemedewerkers. 
Graag verwijs ik naar bijgaande brief over het voormalige UC in de Boerhaavewijk, ter behandeling in de 
gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de wijkraad Boerhaavewijk, 
Robin de Zwart 

Wijkraad Boerhaavewijk 

Secretariaat 
Floris van Adrichemlaan 98 
2035 VD Haarlem 
tel: 06-81699304 
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Wijkraad Boerhaavewijk 
Floris van Adrichemlaan 98 
2035 VD Haarlem 

Haarlem, 28 mei 2013 

Betreft: Gebouw van het voormalige UC, Floris van Adrichemlaan, Boerhaavewijk 

Geachte gemeenteraad, 

De laatste maanden heeft het gebouw van het voormalige UC aan de Floris van Adrichemlaan vele 
malen op de agenda gestaan van raadscommissies en andere overleggen binnen de gemeente. Ook 
op vergaderingen van de wijkraad van de Boerhaavewijk en het vier wijkraden overleg in Schalkwijk 
is de stand van zaken rondom dit gebouw een frequent terugkerend onderwerp. 

Als bestuur van de wijkraad hebben we de indruk dat de situatie rondom dit gebouw in een status-
quo is beland waarin de wijk de dupe is geworden van een politiek steekspel tussen enerzijds de ge
meente Haarlem en anderzijds Dunamare. Het mag duidelijk zijn dat wij als wijkraad zeer ontevreden 
zijn met de huidige stand van zaken waar een concrete actie uit lijkt te blijven. 

Er zijn een aantal redenen waarom wij via deze brief onze bezorgdheid willen uitten over de ontstane 
situatie: 
• De entree van de Boerhaavewijk vanaf de Amerikaweg gaat zienderogen achteruit. Een deel van 

de panden aan de Amerikaweg is dichtgespijkerd (beoogde Belcanto project), het UC is dichtge
spijkerd en ook aan de Boerhaavepassage is de voormalige kapsalon dichtgespijkerd afwachten
de actie van de Lidl. Dit doet het aanzicht c.q. de entree van de wijk geen goed en heeft een ver
pauperd uiterlijk tot gevolg. 

• Een pand in de staat zoals het UC trekt vandalisme en overlast aan. Een bezoek aan de binnenzij
de hiervan laat dit duidelijk zien. Een afvaardiging van de raad is inmiddels binnen geweest en 
heeft dit met eigen ogen gezien. 

• Zoals bekend bij de gemeente is er asbest aanwezig in het gebouw. Bij brandstichting in het ge
bouw kan daardoor asbest vrij komen en zich over de wijk verspreiden met gevaar voor de volks
gezondheid en financiële aspecten tot gevolg. Dit gevaar negeren is een onzorgvuldige nalatig
heid. 

• De pand verkeerd in een zodanig slechte staat dat renovatie in onze optiek vanuit financieel oog
punt geen optie is. 

• Mocht de gemeente nadenken over (tijdelijke) invulling als bedrijfsverzamelgebouw of soortge
lijke bestemming, dan zien wij geen potentiële gebruikersgroep. In de nabije omgeving is hier
voor al het voormalige belastingkantoor en de voormalige grafische school in gebruik. Ook be
vindt zich in de nabije omgeving al veel voor langere tijd leegstaande kantoorruimte. 

Wij verwachten dat de gemeente de ontstane situatie rondom dit pand op een pragmatische wijze 
zal aanpakken waarbij de wijk niet de dupe zal zijn van allerlei politieke discussies over het 'hoe en 
waarom'. We doen dan ook met klem een beroep op de gemeente om zo spoedig mogelijk de sloop 
van dit pand in gang te zetten omdat dat naar onze mening de enige haalbare optie is, die uiteindelijk 
voor de wijk het beste is. 



De laatste jaren is veelvuldig aangegeven dat Schalkwijk en Haarlem Oost aandacht behoeven in so
ciaal opzicht en in het kader van herstructurering. Met oog hierop spreken wij dan ook de verwach
ting uit dat de huidige verpauperde aanblik spoedig tot het verleden zal behoren. 

We zien uw inhoudelijke reactie dan ook graag tegemoet en staan te allen tijde open voor verdere 
discussie over dit onderwerp. 

Bij voorbaat dank. 

Vriendelijke groet, namens de wijkraad, 

Robin de Zwart 
Secretaris 


