
 
Motie: Bedreigde Hagedis.   
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 mei (vh 18 april) 2019,  
Constaterende dat 

 Sportschool Hagedis, onderdeel van welzijnsorganisatie Haarlem effect/ Ecosol in zijn 
voorbestaan wordt bedreigd;  

 Deze sportschool een bijzondere sportvoorziening biedt aan mensen uit een kwetsbare 
groep, zoals mensen met een achterstand tot werk en/of met fysieke of psychische 
problemen. Maar daarnaast ook belangrijk is voor wijkbewoners van de Burgwal en de 
omliggende wijken, zoals de Scheepmakersdijk, Amsterdamse buurt. 

 Sinds 2007 is sportschool Hagedis onderdeel van Ecosol. De voormalige eigenaar van Ecosol 

heeft het pand, waar de Hagedis nu is zit van de Gemeente Haarlem gekocht. 

Ecosol is in 2013 gefuseerd met Combiwel. Combiwel is de huidige eigenaar van het pand. 

 Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in 
de stad te verbeteren. Het eigen vermogen van Combiwel in 2017 ruim E 3.000.000,- 
bedroeg. 

Overwegende dat 

 In 2016 is Ecosol gaan samenwerken met Haarlem Effect. De activiteiten zijn dus toen 

overgegaan naar Haarlem effect, maar het pand niet. Dat is eigendom gebleven van 

Combiwel. 

 Combiwel wil het pand nu verkopen. Zonder huurder erin, om een zo de hoog mogelijke 
opbrengst voor het pand te realiseren. 

 Stadsherstel Amsterdam is bereid/ geïnteresseerd om het pand van de Hagedis, met de 

sportschool erin, aan te kopen. Dat zou dus de mogelijkheid zijn om en de sportschool te 

behouden én het pand een goede eigenaar te geven voor de toekomst. 

 

 Het is natuurlijk beter is, dat Combiwel, een organisatie die zich inspant voor de collectieve 

leefbaarheid in de stad Amsterdam. In dit geval, in een andere stad (Haarlem), een zelfde 

organisatie (De Hagedis) met hetzelfde doel, helpt om te blijven bestaan, dan om de hoogste 

opbrengst voor het pand binnen te halen, terwijl er een oplossing is met stadsherstel. 

 De wethouder al gesproken heeft met Combiwel en ondanks haar inzet er nog geen 
oplossing is. 

Roept het college op  

 Nogmaals te bemiddelen in dit conflict en tevens mogelijke andere oplossingen voor te 
leggen aan de commissie Samenleving. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 


