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From:                                 Mildred Hulsebos - Jansen Schipper
Sent:                                  14 Oct 2019 13:55:54 +0200
To:                                      Griffiebureau;Carla van Esveld
Subject:                             FW: Raad beraadt u over Startnotitie Entree Verre Oosten
Attachments:                   Enkele bewoners van tuin 78 op Ons Buiten.jpg, Mijn tuin (nr. 78) op Ons 
Buiten.jpg

Beste Carla, 
 
Zie onderstaande mail is geadresseerd aan de leden van de Raad. 
Kun je dit verder oppakken ? 
Alvast bedankt. 
 
 
met vriendelijke groet, 
 
Mildred.J.  Hulsebos-Jansen Schipper
secretaresse burgemeester/ medewerker Kabinet
telefoon 023-5113001
mobiele nr.  : 06- 46215195
mailadres: mjhulsebos@haarlem.nl
 
Aanwezig op: ma, di , woe, do en vrijdag
 
 
 
Van: maaike Hof <maaike.msn@hotmail.com> 
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 12:43
Aan: Mildred Hulsebos - Jansen Schipper <mjhulsebos@haarlem.nl>
Onderwerp: Raad beraadt u over Startnotitie Entree Verre Oosten

 

Beste leden van de Raad,

 

Wanneer besluit een gemeente dat een stad vol is? Dat economische belangen niet meer vóór 
gaan op het welzijn van de inwoners? Wanneer beseft een gemeente dat een stad uit zijn voegen 
doen groeien (Metropool) uiteindelijk op alle fronten veel meer nadelige gevolgen zal hebben dan 
men van te voren ooit kan inschatten?

Ik ben inwoner van zo’n stad die uit zijn voegen aan het groeien is en ik moet met leden ogen 
aanzien hoe mijn woongenot jaarlijks achteruit gaat.

Voordat ik verzand in een politieke “discussie” zou ik jullie MIJN verhaal willen vertellen. Een 
verhaal waarvan ik hoop dat het jullie raakt, jullie wakker schudt, jullie doet beseffen wat echt 
belangrijk is! Een verhaal wat niet op zichzelf staat maar een verhaal zoals elke inwoner van de 
stad Haarlem heeft, die inwoners die jullie als het goed is vertegenwoordigen.
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Ik woon samen met mijn gezin in Haarlem, ooit was het kiezen tussen een klein huisje met een 
tuintje of een iets groter woonoppervlakte zonder tuin. Omdat we een gezin met 3 kinderen zijn 
kozen we voor het laatste. We vonden een bovenhuis in Haarlem noord in een straat met een 
brede stoep en een speeltuin voor de deur, beide boden uitkomst voor een gezin met jonge 
kinderen op een bovenhuis.

Helaas; de brede stoep is na herinrichting en renovatie verdwenen! Daar waar we als buurt eerst 
nog subsidie kregen om bloktuintjes op de stoep te plaatsen mochten wij deze bloktuintjes na 2 
jaar weer verwijderen want die paste niet meer op de stoep. U moet weten dat wij bloktuintjes 
met bankjes hadden, niet alleen fantastisch voor wat extra groen maar vooral voor de sociale 
contacten. Sociale cohesie, voor de gemeente Haarlem een speerpunt maar vreemd genoeg is 
deze opzet helemaal niet meer in de nieuwe herinrichting meegenomen.

Gelukkig hebben we de speeltuin Zaanenoord nog! Een fantastische al jaren druk bezochte 
speeltuin.

Helaas werd op 14 mei jl. duidelijk dat binnen uw visie deze speeltuin plaats moet gaan maken 
voor bebouwing.

 

In 2013 werd mijn man ernstig ziek en, zoals u misschien weet of kunt beseffen, wanneer één 
persoon in een gezin ernstig ziek is lijdt het hele gezin. Dagjes weg of vakanties gingen niet 
meer.  Ook financieel kregen we een behoorlijke klap omdat mijn man volledig werd afgekeurd 
en daarnaast bleef het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. 

Na een bezoekje aan vrienden op hun tuin bij Volkstuinvereniging Ons Buiten (Boerhaavelaan 
43, Haarlem) wist ik het! Zo’n plek hadden wij ook nodig, een plek waar we ondanks alle 
beperkingen toch nog heen konden, een plek waar mijn kinderen in aanraking met de natuur 
konden komen, waar we konden ontspannen, een plek waar we konden ZIJN! In april 2014 
diende zich een vrije tuin aan op Ons Buiten en de keus was snel gemaakt.

Ik kan u vertellen dat deze plek, deze tuin bij Ons Buiten zoveel meer is gaan betekenen dan dat 
ik ooit had kunnen inschatten.

 

Deze tuin is mijn therapie geworden! (=GGZ kosten besparend) Mijn man is 6 jaar later nog 
steeds ziek, de zorgen zijn dagelijks, daarnaast ben ik de kostwinnaar en moeder van inmiddels 3 
pubers. Mensen vragen mij vaak hoe ik het in godsnaam allemaal red zonder gek te worden. Mijn 
antwoord is dan: Ik heb mijn tuin! In mijn tuin kan ik letterlijk aarden! Wetenschappelijk is het 
allang bewezen dat de natuur therapeutisch kan werken voor mensen en ik kan dat alleen maar 
onderstrepen. Ik geniet van mijn stukje vrede op deze wereld op deze plek kan ik intens geluk 
voelen. Ik tuinier in het belang van de natuur, elk beestje daar (en dat zijn er veel) is mij dierbaar. 
Wanneer een plek in balans is hoeft er geen gif gebruikt te worden! Heb ik luis in een plant dan 
trekt dat vanzelf lieveheersbeestjes aan, heb ik een overschot aan slakken dan komen er vanzelf 
de egels, padden, kikkers en vogels om dit overschot weer in balans te brengen. Ik heb geen net 
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boven mijn vijver want de vissen hebben uitgevonden dat ze kunnen schuilen voor de reigers 
onder de bladeren van de waterlelies. De watersalamanders vinden het heerlijk op de bodem van 
de vijver en de hagedisjes zoeken de warmte op in mijn kas. Puttertjes komen af op de zaadjes 
van de Kaardenbollen. Dit jaar heb ik zelfs een lijster horen zingen vanuit een hoge oude boom 
op het park. Zelf de veenmol, die het vooral op wortels heeft gemunt en er best afschrikwekkend 
uitziet behandel ik met liefde want dit bijzondere insect staat op de Rode lijst als kwetsbare 
diersoort en is wettelijk beschermd.

Als de aarde omgespit is verschijnt er soms een watersnip (Rode lijst) om opzoek te gaan naar 
wormen en slakken.

Hoewel ik mijn tuin probeer vrij te houden van woekerende of invasieve (on)kruiden laat ik altijd 
een hoekje brandnetels staan als waardplant voor een aantal vlinder soorten. Ik kies er voor om 
geen exotische planten te houden in mijn tuin maar inheemse planten geschikt voor veengrond. 
Omdat bijen van levensbelang zijn voor ons mensen zorg ik er voor dat er het hele seizoen 
genoeg in bloei staat. 

Ik kan nog lang door gaan over dit stukje paradijs van 300 vierkante meter, niet alleen voor mij, 
mijn gezin en alle vrienden die regelmatig langskomen om mee te genieten, maar ook voor een 
hoop insecten, zoogdieren, vogels en amfibieën. En natuurlijk voor mijn 184 mede tuinders die 
allemaal hun stukje paradijs op Ons Buiten hebben en voor alle bezoekers die genieten van een 
wandeling over het park of een bezoek aan familie en/of vrienden met zo’n fantastisch plekje 
natuur in de stad.

 

Helaas het stuk grond, waar Volkstuinvereniging Ons Buiten en ook Eigen Tuin liggen, ligt 
binnen de ontwikkelingszone Schipholweg waar circa 1.960 woningen zijn voorzien.

Binnenkort (om precies te zijn op 17 oktober aanstaande) wordt er in uw vergadering een krediet 
voor de startnotitie voor het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze terreinen en het 
verplaatsen van de volkstuinen besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek waarvan de kosten minimaal € 182.000 zullen zijn. Een heleboel 
geld, helemaal nu uit de Programmabegroting 2020-2024 blijkt dat de Gemeente Haarlem veel 
minder kan uitgeven dan oorspronkelijk was begroot.

U kunt een hoop geld besparen door dit haalbaarheidsonderzoek niet te financieren want er hoeft 
geen onderzoeksbureau een duur onderzoek te doen om te kunnen concluderen dat huizen 
inderdaad gebouwd kunnen worden maar dat natuur zich absoluut niet laat verplaatsen.

 

Het is toch de omgekeerde wereld wanneer de gemeente eerst gaat bouwen om vervolgens 
bakken met geld uit te geven voor nieuwe biodiversiteit en allerlei vormen van sociaal gedrag en 
leefbaarheid! Is het niet veel slimmer om een stuk grond binnen de gemeente, welke haar functie 
allang bewezen heeft, te laten zoals het is en het juist uit te diepen.
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De gemeente zegt in haar Programmabegroting nog meer te willen doen tegen eenzaamheid en 
sociaal isolement, zijn Ons Buiten en Eigen Tuin daar al geen prachtige projecten voor? Deze 
twee verenigingen dienen als voorbeeld en zijn ook meer dan bereid om op deze 
maatschappelijke problemen voort te borduren zodat ze nog meer voor de omliggende wijken 
kunnen betekenen. 

 

Geachte leden van de Raad beraadt u want ieder weldenkend mens weet dat bijna alles op deze 
wereld te verplaatsen of te verhuizen is behalve de natuur, wanneer men dat denkt te kunnen doen 
dan heet dat vernietiging!  U kunt in uw stad de natuur misschien op een ander plekje de ruimte 
geven maar besef dat het jaren nodig heeft voordat zo’n stukje natuur is waar Ons Buiten en 
Eigen Tuin nu al zijn dus wees daar zuinig want de natuur heeft geen tijd te verliezen!!!

 

 

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Maaike Hof 
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