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: 1
: Reactie, naar aanleiding van de bijeenkomsten Klankbordgroep Schoterbos - 2016

Aan het College Burgemeester en Wethouders 
Aan alle leden der Gemeenteraad van Haarlem 
Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling

L.S,

Uw aandacht voor de onderstaand verwoorde inspraakreactie aangaande planvorming Schoterbos, anno 2016 ! 

Betreffende:
- Aandachtspunten - Discussie aangaande optionele BOUWLOCATIE ten behoeve van SCOUTING BRIGITTA.
EN een aan te leaoen STADSCAMPING, ten behoeve van STAYOKAV.

Tijdens onze wijkraadsvergadering, gehouden op 13 september 2016, hebben wij voldoende begrepen dat 
Scouting Brigitta binnen de Gemeente, zowel politiek dan wel ambtelijk, flink moet lobbyen om vervangende 
verblijfsruimte voor de Eemstraat te verkrijgen. Binnen bestaande bebouwing echter zonder resultaat.

De Gemeente laat aan Scouting Brigitta doorschemeren de organisatie belangrijk te vinden, en daarmee 
het voortbestaan ervan. Het gemeentelijke denknetwerk wijst in relatie tot het aanwijzen van vervangende 
verblijfsruimte voor de huisvesting Eemstraat geen optionele huisvesting binnen bestaande bebouwing in Haarlem - 
Noord aan. Echter wel de optie nieuwe bebouwing te realiseren in het parkoedeelte Schoterbos .

Ambtelijk, via gemeentewege, wordt om het intekenen van bebouwing in het voornoemde parkgedeelte Schoterbos, 
gevraagd, terwijl er een Collegebesluit d.d.3 juli 2012 tot niet bebouwen in het betreffende parkdeel ligt.
Op dit moment, anno 2016, suggereert deze optioneel functionele toevoeging naar onze mening nog steeds te veel, 
dat een collegebesluit hieromtrent zou zijn genomen. En dat is bepaald niet het geval.

In het VO - schetsontwerp blijft een geschikte plaats voor een te realiseren stadscamping en een aanleg gebouw 
voor de scouting ingetekend. Vooralsnog, volgens het geldende Collegebesluit d.d. 3 juli 2012, is naar ons huidige 
inzicht geen duiding hiervoor gelegitimeerd.

Het Collegebesluit d.d. 3 juli 2012, dat gebaseerd genomen werd op geruime tijd in beslag nemend serieus 
te nemen participatie - en inspraakbevindingen. Wij wijzen uitdrukkelijk nogmaals op de destijds, mede door 
de Wijkraad geconstateerde, enorme opkomst van burgers op 4 april 2012.
Evenals de betoonde betrokkenheid van hen. Het afwijken van dit op schrift gestelde Collegebesluit 
d.d. 3 juli 2012, zou mede deze tendens en grondslag van destijds in aanmerking nemend, nog steeds kunnen 
worden opgevat als bestuurlijke willekeur.
Het is duidelijk, dat een heroverweging van inzichten vraagt om een aangepast Collegebesluit.
Te accorderen door de Gemeenteraad.

Wij wijzen voorts, op de aanwezigheid van nog een scoutinggroep gebruik makend van het Schoterbos, 
te weten Menno Simonsz.
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Het realiseren van fysieke bouwlocaties in expliciet het parkdeel Schoterbos ten behoeve van sociale activiteiten , 
doet geen recht aan het doorlopen voornoemde inspraak- en voortraject, vanaf 2010 - 2012.
Waarin duidelijk werd gesteld: Geen extra bebouwing in het parkdeel Schoterbos, en waarop het voornoemde 
Collegebesluit 3 juli 2012 werd gebaseerd.
Niet onbelangrijk ! De toevoeging van aan te leggen waterpartijen zal eveneens een ruim beslag leggen op gebied, 
dan wel nieuwe aanleg groenstructuren onmogelijk maken.

Betreffende :
- Aandachtspunten - Discussie - DE BRU66EN

" Om de buurt meer te laten profiteren van het Schoterbos, moeten er meer fiets- en voetgangersverbindingen 
over de Jan Oijzenvaart worden aangelegd ." Deze zienswijze zou zijn opgesteld in het HVVP.

Wi i zi in van mening, dat het huidige aantal te weten twee fiets- voetgangersverbindingen voor de wi ik 
Delftwi ik- Waterbuurt . als ruimschoots voldoende kan worden aanqemerkt.
Eén voetgangers- fietsverbinding sluit aan op het gedeelte voor bewoners / bezoekers uit Delftwijk.
En de andere voetgangers- fietsverbinding, komt de bewoners/ bezoekers uit de Waterbuurt ten goede.
Inherent aan welke bewoners/ bezoekers/ burgers dan ook, die gebruik maken van de twee goed functionerende 
bruggen over de Jan Sijzenvaart, grenzend aan onze wijk.
De brug, ter hoogte van de Waterbuurt, komt trouwens keurig uit op het Noorderhoutpad.

De bestaande bruggen voldoen, wat ons betreft, qua ligging (ter hoogte van Delftwijk - ter hoogte van de 
Waterbuurt) zowel conform het aantal. Het creatief omvormen, inclusief fietsaanpassingen, van deze bestaande 
bruggen zou geen probleem behoeven te zijn.

Overwegende hierin:
- Onze verstuurde * Wijkraad - samengevoegde Inspraakreactie 22 januari en 12 april 2011, op de Schoterbosvisie
- De * inspraakavonden/ participatiegespreksrondes 2010, 2011, en 2012 ter kennisname.
- De * gevoerde gesprekstendens gedurende onze laatst gehouden wijkraadsvergadering, 

op 12 juli 2016. En op 13 september 2016.

- De tekst in : ** Het Oplegvel CollegeBESLUIT d.d. 3 juli 2012, in aanmerking genomen:
Het Schoterbos wordt niet verkleind. Uitbreiding vindt plaats langs de Mr. Jan Serritszlaan, 
de Planetenlaan, en de Jan Sijzenvaart. De terreinen voor herontwikkeling beperken zich
tot bestaande bebouwing, en de stadionlocatie. Het beheer en onderhoud van het park, de paden, 
de waterhuishouding met name, zal voortaan worden afgestemd op de condities van de venige ondergrond.
Maar ook de renovatie van het park ( en de sportvelden ) moeten door de reguliere onderhoudsbudgetten worden 
bekostigd. Voor eventueel gewenste aanpassingen, of vernieuwingen in het park
( of het sportgedeelte ) komt geen geld beschikbaar uit het bouwprogramma in de knoop, tenzij deze met deze 
ontwikkelingen samenvallen.
En handhaven ons standpunt :
** Seen extra bebouwing in het parkdeel. behoudens bestaande bebouwing in het Schoterbos aanpassen, 
en planmatig in het verschiet liggende bebouwing in het plandeel " de Knoop " te realiseren.

Met vriendelijke groet, 

Namens de Wijkraad,


