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From:                                 secretaris Voedselbank Haarlem e.o.
Sent:                                  17 Jul 2017 19:10:13 +0200
To:                                      Griffiebureau
Subject:                             Fwd: SPvE Fietsznfabriek

Van: "secretaris Voedselbank Haarlem e.o." 
<secretaris@voedselbankhaarlem.nl>
Datum: 17 juli 2017 19:04:36 CEST
Aan: grifiebureau@haarlem.nl
Kopie: Armand Hamers <voorzitter@voedselbankhaarlem.nl>, 
info@dilia.nl, jeroen@jeroenfritz.nl, wybren@vanhaga.nl, 
frits.garretsen@kpnmail.nl, gideonvandriel@gmail.nl, 
fractievoorzitter@groenlinkshaarlem.nl, franssmit@ophaarlem.nl, 
actiepartij@gmail.com, info@frankvisser.nl, Sander Van den raadt 
<sandervandenraadt@yahoo.com>, lcvanzetten@gmail.com, 
d.mohr@me.com
Onderwerp: SPvE Fietsznfabriek

Onderwerp: SPvE Fietsznfabriek

Aan de raad van de gemeente Haarlem

Betreft: Vaststellen Stedebouwkundig Programma van Eisen van 
de Fietsznfabriek.

Geachte voorzitter en leden van de raad,

In uw vergadering van 20 juli as. bespreekt u bij agendapunt 17 
de vaststelling van het SPvE bij de verkoop van de 
Fietsznfabriek. 
Zoals u zult weten is momenteel en sedert ruim 10 jaren, de 
Voedselbank Haarlem en Omstreken gehuisvest op de begane 
grond van de voormalige drukkerij, die onderdeel uitmaakt van 
de betreffende locatie. Wij hebben de ruimte die wij benutten 
om niet in gebruik gekregen van de gemeente. Daar zijn wij 
dankbaar voor.
Wij hebben te verstaan gekregen dat wij, gezien de aanstaande 
verkoop van de locatie, zullen moeten omzien naar vervangende 
huisvesting. Om duidelijkheid te verkrijgen over termijnen en 
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voorwaarden bij de noodzakelijke verhuizing, hebben wij 
verschillende gesprekken gevoerd met leden van het college van 
B&W, met vertegenwoordigers van uw raad, met ambtenaren, 
makelaars en vastgoedondernemers.
Geen van deze gesprekken heeft duidelijkheid gegeven over de 
positie van de Voedselbank bij de vervreemding van de locatie.
Bij de gesprekken met bestuur, politiek en ambtenaren 
ontmoetten wij veel goodwill voor de functie van de 
Voedselbank en betrokkenheid bij het vinden van huisvesting. 
Maar dit heeft niet geleid tot reductie van de onzekerheid bij 
klanten, vrijwilligers en bestuur van de Voedselbank. 
Integendeel: de onzekerheid is slechts toegenomen.
Bij onze inspanningen vervangende huisvesting te vinden 
worden wij geconfronteerd met het feit dat zowel de gemeente 
als " de markt" geen geschikte huisvesting kan bieden. De 
termijn die van de zijde van de gemeente wordt aangegeven 
waarop wij onze huidige huisvesting moeten verlaten, verandert 
bijna maandelijks.

Om aan alle onzekerheid een einde te maken doen wij een 
beroep op u om het de Voedselbank mogelijk te maken gebruik 
te blijven maken van (een deel van) de Fietsznfabriek en het 
SPvE in die zin aan te passen, dat de nieuwe eigenaar van de 
locatie gehouden is de Voedselbank Haarlem e.o. huisvesting op 
de huidige locatie te huisvesten. Wij verzoeken u ook in het PvE 
op te nemen dat het voorbijgaan aan de huisvesting van de 
Voedselbank Haarlem e.o., een uitsluitende voorwaarde is.

Wij hebben veel gesprekken gevoerd met kerkelijke en 
wereldlijke instellingen en gevraagd om financiele 
ondersteuning bij de herhuisvesting van de Voedselbank. Een 
aantal van hen heeft zich bereid verklaard, vaak incidenteel, 
soms structureel, een dergelijke bijdrage te leveren.
Wij denken daarom dat het financieel haalbaar moet zijn de 
Voedselbank Haarlem e.o. gehuisvest te laten blijven op de 
huidige locatie.

Ook vragen wij u te besluiten dat de gemeente Haarlem voorziet 
in tijdelijke huisvesting bij renovatie van de huidige locatie.

Met vriendelijke groet,

Binnert Onderwijzer
E: secretaris@voedselbankhaarlem.nl
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M: 06 39 12 50 80

Stichting Voedselbank Haarlem e.o.
Postadres: Postbus 6356, 2001 HJ Haarlem
Bezoekadres: Oostvest 54, 2011 AK Haarlem
W: www.voedselbankhaarlem.nl
E:  info@voedselbankhaarlem.nl

http://www.voedselbankhaarlem.nl/
mailto:info@voedselbankhaarlem.nl

