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andere oplossingen voor te leggen aan de commissie
Samenleving.

Afdeling
MO
Verantwoordelijke
Christiaans, M.
Email
mchristiaans@ haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5115509

Stand van Zaken/afdoening
Het college is het met u eens dat de Hagedis behouden moet blijven voor de wijk/buurt. Dit geldt ook voor 
sportschool Kwiqfit. Samen met Haarlem Effect/EcoSol en Kwiqfit zoeken we naar 
huisvestingsmogelijkheden waarbij de voorkeur uitgaat naar het gezamenlijk huisvesten van deze twee 
bijzondere sportvoorzieningen op één plek.

De inzet was in eerste instantie gericht op het behouden van de huidige locatie aan de Hagestraat. 
Stadsherstel had aangegeven geïnteresseerd te zijn om het pand aan te kopen en deze te willen verhuren 
aan de bestaande huurder. Wethouder Meijs is hierover zoals eerder gemeld in gesprek gegaan met 
eigenaar Combiwel. Helaas werd duidelijk uit dit gesprek dat Combiwel vasthoudt aan het doel om het 
pand zo duur mogelijk te verkopen. Inmiddels staat het pand te koop voor een bedrag van € 595.000,-. Dit 
bedrag ligt boven het maximale bedrag dat Stadsherstel zou willen investeren. De inzet is nu dan ook het 
vinden van een andere locatie.

Inmiddels hebben Haarlem Effect/Ecosol en Combiwel met elkaar afgesproken dat de Hagedis nog tot 1 juli 
2020 gebruik mag maken van het pand. Omdat ook Kwiqfit te maken heeft met een tijdelijke 
huurovereenkomst (zij kunnen in ieder geval blijven zitten tot 1 juli 2021) wordt uitgekeken naar 
mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting in de Slachthuisbuurt/Amsterdamse buurt.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met Doek om te kijken of huisvesting in het Broederhuis 
mogelijk is. Wij ondersteunen dit initiatief van harte omdat het vestigen van de sportscholen op deze plek 
voor de huidige gebruikers goed bereikbaar is en het een mooie aanvulling is op het bestaande aanbod. Er 
wordt een programma van eisen opgesteld zodat duidelijk wordt wat er voor nodig is om de sportscholen 
te vestigen in het Broederhuis. In het najaar van 2019 zal duidelijk zijn of het Broederhuis inderdaad een 
geschikte locatie is en wat er voor nodig is, inclusief de benodigde financiële investering, om de
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sportscholen hier te vestigen.

Een mogelijk alternatief is ook het verplaatsen van de Hagedis naar de huidige locatie van Kwiqfit 
(Schalkwijkerstraat). Dit zou de meest simpele en goedkope oplossing zijn. Hiervoor is het echter wel nodig 
dat de eigenaar Dreef Beheer een toezegging doet dat zij het pand de komende jaren niet zullen slopen en 
blijven verhuren onder de huidige condities. Het gesprek hierover wordt gevoerd.

Afdelingsmanager Angenent, J.J/M. 17-9-2019 
13:48:40

Angenent, J.J.M.

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th.
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