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In vervolg op de vergadering van Uw commissie j l donderdag, waar wij mochten 
"inbreken" en inspreken (nogmaals dank) wil ik graag nog enkele opmerkingen maken. 

De commissie is in meerderheid accoord met zes maanden extra tijd voor ons om de 
financiering rond te krijgen, maar verschillende leden hadden wel begrip voor de 
wethouder die niet eindeloos wilde wachten. Ik merk voor de goede orde op dat het 
College van B<&W ons vijf jaar lang (!!) aan het lijntje heeft gehouden over de 
koopovereenkomst en de koopprijs. 
In die periode is, mede in het licht van een eigen rapport van de gemeente uit 2002 
(€ 700.000 achterstallig onderhoud) diverse malen gesproken over een mogelijke 
prijs van € 1 (onderhandse verkoop/maatschappelijke functie). Dat is (aantoonbaar) 
gebeurd tijdens gesprekken met wethouders Van Velzen en Nieuwenburg (11 dec 
2006) en met burgemeester Schneiders en wethouder Nieuwenburg (24 jan 2008). 
Wethouder Cassee zei donderdagavond dat bij de uiteindelijke onderhandelingen 
niet meer gesproken is over € 1. Dat is onjuist. Wij hebben alle punten rond die ene 
euro wel degelijk op tafel gelegd maar toen het bestaan van genoemd rapport uit 
2002 en de toezeggingen werden ontkend hebben wij, om in ieder geval met de 
financiering aan de gang te kunnen, op dat moment eieren voor ons geld gekozen en 
ingestemd met de hogere (taxatie-) prijs. 
Het lid Reeskamp gaf de commissie in overweging om, in het kader van gewekte 
verwachtingen, alsnog in te stemmen met een koopprijs van € 1. Wij sluiten ons daar 
graag bij aan en roepen de Commissie dringend op aldus te besluiten. De financiering 
is in dat geval per direct rond - de prachtig gerestaureerde kaatsbaan kan er begin 
2015 staan. Sportstad Haarlem heeft dan een nieuwe parel aan haar kroon, de 
oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld !l 
E e a zal een enorme uitstraling hebben, ook op de overige Kleverpark-plannen. 

Met vriendelijke groet. 
Stichting Huis ter Kleef - mr P.I.M. Reuser, voorzitter 

In de besluitvorming rond Huis ter Kleef is nogal wat misgegaan. Wij hebben dat op 
een rijtje gezet. Mocht U dat op prijs stellen dan sturen wij U een overzicht. 
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