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Hallo Div, 
Graag inboeken en doorsturen voor beantwoording. 
Groet, Emine 

Raadsst.: 

3 
ilsgev 

Voor kannlsgeving sangen.: 
ln h. b&w om preadvies 
in h. b&w ter afdoening 
In h. burg. ter afdoening 

Van: Nicolaj Konings [mailto:nicolajkonings@gmail.com] 
Verzonden: woensdag 6 november 2013 15:34 
Aan: Mildred Hulsebos - Jansen Schipper; Katinka Bouckaert; Ada van Keeken; Emine Turan; Lucie Hamersma; 
Corine van Leeuwen; Adrie Zuurendonk - Poelgeest 
Onderwerp: Fwd: 15 afbeeldingen voor u 

Haarlem 6 november 2013 

Dames en heren. 

Hoewel voor zover ons bekend is er nog geen definitief besluit over 
parkeren op het dijkje bij het Jaagpad maar wel een op handen zijnde 
besluit, wat als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. 
Je zult maar bewoner van een woonark zijn en veroordeeld worden tot 
parkeren op een kleine kilometer afstand van je woning. Er van 
uitgaande dat ik woning mag zeggen. Ik twijfel hieraan omdat het 
gevoel je steeds meer bekruipt dat je als je in een woonark woont een 
2 e rangs inwoner van Haarlem bent. Niet als het gaat om betalen laat 
dat duidelijk zijn. Want liggeld, RRB belasting en net zoals andere 
inwoners van Haarlem rioolbelasting, waterschap heffingen, 
onderhoudskosten en verantwoordelijkheid voor de rioolpomp, geen 
probleem daarin worden wij gezien als elke andere burger. Maar als het 
gaat om andere zaken zoals in dit geval parkeren in de buurt van je 
woning loopt de hele goegemeente tegen je te loop en verbant je na 49 
jaar parkeren zonder ook maar iemand in de weg gestaan te hebben naar 
een parkeerplaats 900 meter verderop. 
Over een, en kijkt u gerust naar de foto's een leuk wandelpaadje maar 
dan voor overdag, zonder verlichting en met 2 nekkenbrekers van 
bruggetjes ( Dhr. Marseille graag even opletten, u, zo werd in het HD 
geciteerd wist niets van deze bruggetjes af. Wellicht niet ver genoeg 
doorgelopen?) die in geval van gladheid en hevige regen buien nagenoeg 
onbegaanbaar zijn. Wat kun je anders constateren dat je geïsoleerd 
wordt. Vreemde opmerking van Mw. Daphne Huysse. "bewoners zijn 
bevoorrecht dat ze daar mogen wonen". Is dit dan voor straf of 
boetedoening voor het "voorrecht". Je gaat je toch afvragen of dit 
geldt voor andere Haarlemmers die ergens in het groen wonen? Of kan 
het daar ook gebeuren dat er plotseling 1 persoon zich ergert aan een 
zestal sinds jaar en dag geparkeerde auto's het zover kan krijgen dat 
dit zonder meer verboden wordt. 



Komt zijn ergernis voort uit het feit dat de "onderneming een 
ligplaats heeft gekregen, een beslissing waarop al jaren met een 
ongekend fanatisme tegen wordt gestreden door de St. de Groene Zoom. 
Toegegeven dat heeft de beste man niet alleen voor elkaar gekregen, 
zonder de hulp van de St. de Groene Zoom, middelbare dan wel 
gepensioneerde, politiek correcte padvinders, die zichzelf benoemd 
hebben tot bewakers van het groen in de Verenigde polders. Al eens 1 
van deze heren in mijn tuin betrapt die aan het controleren was of wij 
" wij wel op de riolering waren aangesloten". Alles zal moeten wijken 
voor deze heren. Niets en niemand ontziend pleitten zij voor het 
"recht op uitzicht van de klager/initiatiefnemer ". Een niet bestaand 
recht! Om dit te illustreren kunt u de foto's bekijken om met eigen 
ogen te kunnen zien dat de bewoner van Zuid Schalkwijkerweg 56 een 
bijna 360 gr uitzicht heeft Dit gesteund door een aantal raadsleden, 
een aantal zijn al geciteerd, maar ook Pea Bosma mag wel even 
geciteerd worden: "Raar hoor om zo'n weggetje in te richten voor 
parkeren bij woonboten, er is genoeg parkeergelegenheid in de buurt. 
En als je onverhoopt toch ver moet lopen pak je toch gewoon de fiets? 
". Teruglezend: parkeren in de buurt? Een kleine kilometer, in de 
buurt? Woont zij zelf ook in het groen? En: "als je onverhoopt toch 
ver moet lopen". Onverhoopt? Wat doet het woord onverhoopt hier, denkt 
zij dat arken wegdrijven of parkeerplaatsen van plaats veranderen? 
Verder stelt zij "dan pak je gewoon de fiets". Zeker niet gezien dat 
het een wandelpad betreft ( kijkt u gerust op de foto's). Los gezien 
van het feit dat je er niet mag fietsen, kun je er ook nauwelijks 
fietsen over het grotendeels onverlichte vol met hobbels en kuilen 
zittende paadje. 
Is het een VVD/D66 ding, om zo slecht op de hoogte te zijn van de 
feitelijke situatie en dan toch een mening te hebben? Een partijgenoot 
van haar heeft een aantal maanden geleden een aantal woonark bewoners 
al toegevoegd dat zij ( de woonarkbewoners) het verschil tussen "mijn 
en dein" niet kennen. Is dat dan toch de manier waarop er nog steeds 
naar bewoners van woonarken wordt gekeken? 
Wat is de oorzaak van het feit dat de overheid steeds verder van de 
burger afkomt te staan, ook in de lokale politiek? Slecht 
geïnformeerd, oogkleppen op en ach het deert ons niet. Hoeveel m2 
nemen 6 parkeerplaatsen in op het totale aantal m2 van de verenigde 
polders. Hoe kun je het verkopen dat burgers plotseling een kilometer 
moeten lopen naar een parkeerplaats. En de huisarts ook, en de 
loodgieter en hoe krijg je je meubels of wasmachine thuis? Met de 
pipowagen? Of mijn schoonvader die zeer slecht ter been is en 
nauwelijks 50 meter kan lopen? 
En hoe moet het dan bij een noodsituatie waarin je hulpdiensten nodig 
zou hebben, ambulance, politie of brandweer? 
Afgelopen weekend was er nog een gaslek op het jaagpad waarbij twee 
bussen van Liander ter plekke moesten zijn. Jammer, in de toekomst 
zoals jullie het stellen in het Haarlems Dagblad binnenkort wellicht 
niet meer bereikbaar! 
Maar wel een mooi uitzicht voor nr. 56 wel natuurlijk wanneer zijn 
eigen auto's dan wel die van de huurder tenminste niet op het terrein 
of voor zijn raam staan. 
Mijn conclusie kan niet anders zijn dat u allen ( op een enkele 
uitzondering na) slecht geïnformeerd bent en zonder te weten, of zich 
te bekommeren om wat de consequenties zijn van een dergelijk plan 



achter de groene horde aan te lopen. In de 49 jaar dat wij daar wonen 
heb ik geen enkele keer een opmerking gehoord over dat handje vol 
auto's wat daar staat geparkeerd. U wel? 
Graag uw reactie op bovenstaande. 

Hoogachtend, 

Fam. Konings 

Haarlem 

PS 
U bent van harte welkom op dit adres om de situatie met eigen ogen te bekijken. 
En kijkt u even naar de bijgevoegde foto's deze geven een korte 
impressie van de route van de parkeerplaats naar nr. 77 Let even op de 
niet bestaande bruggen en de staat van onderhoud en de afstand van 900 
meter vanaf de parkeerplaats naar nr. 77. 

Er zijn 15 afbeeldingen naar u verzonden. 

IMG 1114.JPG 
IMG 1108(1).JPG 
IMG 1104.JPG 
IMG 1097.JPG 
IMG 1093 .JPG 
IMG 1089.JPG 
IMG 1136.JPG 
IMG 1353.JPG 
IMG 1356.JPG 
IMG 1361.JPG 
IMG 1371.JPG 
IMG 1374.JPG 
IMG 1404.JPG 
IMG 1432.JPG 
IMG 1427.JPG 

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.  
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/ 
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