
Reactie heer en mevrouw Teeuwen, t.b.v cie ontwikkeling 18 juni 2015 
 
Beste meneer, mevrouw, 
>  
> Ter kennisname staan er enkele stukken op de agenda van uw vergadering van 18 juni 2015. Deze 
zijn afkomstig van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. 
>  
> Graag wil ik namens de heer en mevrouw Teeuwen de bijgesloten reactie indienen op de stukken 
van de stichting.  
>  
> De stichting wekt de indruk dat er sprake is van een fabriek op het terrein van de heer en mevrouw 
Teeuwen. Zij vragen zich af of de stichting kennis heeft genomen van de ruimtelijke onderbouwing 
waaruit het tegendeel blijkt. 
>  
> De eerste foto is vier jaar oud. Vier jaar terug is er hoogstens één of twee keer hout op deze manier 
gelost. Omdat deze plek zich daar niet voor leende, heeft dat niet meer plaats gevonden. De 
suggestie dat dit elke twee maanden plaatsvindt is onzin. Het is onmogelijk dat omwonenden dit 
kunnen zeggen want het is niet zo. Verder verwijs ik naar de ruimtelijke onderbouwing. 
>  
> De tweede foto die is bijgevoegd betreft de bollenschuur van het tuinbouwbedrijf van de heer en 
mevrouw Teeuwen die enkel en alleen voor het tuinbouwbedrijf wordt gebruikt. Dit is afgelopen 
week ook persoonlijk vast gesteld door enkele ambtenaren van de gemeente Haarlem. Deze 
informatie is ten eerste niet relevant omdat het gebouw niet voor de houtkloverij wordt gebruikt en 
en ten tweede niet omdat het gebouw legaal is. Het gebouw doet er met andere woorden helemaal 
niet toe in de procedure. Het is op zijn zachtst gezegd suggestief om dit gebouw met deze 
beweringen in de procedure te betrekken. 
>  
> Hetzelfde geldt voor de derde foto. Ik heb u eind mei de stukken overlegd waaruit blijkt dat er voor 
het bouwwerk van de derde foto een vergunning is verleend die de rechtelijke toets heeft doorstaan. 
De stichting is daarbij niet ontvankelijk verklaard als procespartij.  
>  
> Het zou de stichting sieren zich bij de feiten te houden en zich te onthouden van het indienen van 
commentaar en stukken die de waarheid geen recht doen.  
>  
> Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
>  
> Met vriendelijke groet, 
>  
>  
> Achmea I Stichting Achmea Rechtsbijstand Mw. mr. drs. J.M. Stedelaar 
 


