
Volkstuindersvereniging

COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik.S..43...II^.fcU.e ld. van tuin no:.
/cf4/

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die C 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,....................................................j...... ........ van tuin no:...(.V(J.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die C 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,.....................................y/.Z.r./.................  van tuin no:...

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, 7uA OL van tuin no:. 06

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

r_(oo i iO t o»e>^-fCr>

A.
mm~T~ iTj 03 ^____ O» JE

Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
6c K



Volkstuindersvereniging

Mbuïten
COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 

2035 RB HAARLEM

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:...

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Opgericht 20 februari 1933
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die C 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrechfen zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar ijhJvoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:...

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Volkstuindersvereniging

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Volkstuindersvereniging

^buiten
COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 

2035 RB HAARLEM

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no :±VA

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen. { ) I j

, f » a
Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Opgericht 20 februari 1933
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

W/'/ iliiviaal', oie natuuX, de
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

Hierbij roep ik,
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:. u

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

® 4---- CU £= -ICO 1 i ojOt—icr.
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

Hierbij roep ik, ...G\.1CSD£JdLl£lf><2.
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

£ w b A ^
Hierbij roep ik,...... ......................\........1...........................  van tuin no I ?2

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

ZXZ OT 03 s____ ■+c© i _<CD
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hierdoor jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no H
U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

ro ra ■icnicO i
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, ./3.. .... /. ........ .. van tuin

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

co ro $__ qj j= ^-ico iO i rso,—ten r
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep i,...E>^c&.hk. van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
Uoüin Lneeri dct ^ fVujA 
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

<7\ft<XVi
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, y- van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

C3 _ ai f
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, .Clfa&....va.Q.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

S*>.C?k2.!^C^fiü........... van tuin no

c
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

Hierbij roep ik, van tuin no:

3T 05 cc i_ _ cu E
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, A/fc/w van tuin no

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

1
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, J2J\. ....fksbec..

\J

van tuin no:...v!

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

ro 03 i_ __
C
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no

ü op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

ro ro s__ _ cncDt—icr> c
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

van tuin no:

ü op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

hO i rso

1
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

cc rcs s____ cu E ...... i o:; CD i rNtCD^—iCn c
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

c
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Opgericht 20 februari 1933
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, ai* avi van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

*oD > ,cn r
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

n: re ro s_ icO i t—iQ i f-lGD.—iCn c
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
Bc
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

uiten

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,
/I..WjJ.Hlb.kuL

f van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

1
mk

c
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

zc ro ro s---- js t—tco i i ten f
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

van tuin no:__*

en uw aandacht te richten op het zoeken 
verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

frLM Ü16J.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te

1
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, ..\.Ck.Vy>........\J...
van tuin no:...'

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

L
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Haarlem, oktober 2.019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, {/.LW.fzS........................ van tuin no:..../..5j

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

;r: F3 ffj s____ <u E -r-Hou i t C'*G3

Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

c
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar f------------

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

Hierbij roep ik.
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2035 RB HAARLEM

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van ‘Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tu'

Hierbij roep ik an tuin no:

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

1
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik,

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

L
ÜÜ

~T~ ro 03 1___ai H
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten’ en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op hetjüoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

wm
ico i r-io i cMOr—icnin 03 CTT. 5__ OJ J=
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

van tuin no

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

en uw aandacht te richten op het zoeken

UZ 03 S__ QJ E r—SCO l
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik. van tuin no

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

-> c
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, ^r. ttM.OULt.uJJl.,......... van tuin r\o:..(d...Q.

\J op om een streep door^jtonhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Volkstuindersverenigmg

^Buiten
COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 

2035 RB HAARLEM

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.
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COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

> i i r-MO^-icn
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Kaad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

L.
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:

sX« s__ at EE t—icO i i r--4Q,—icn r
Inschrijfnummer K.v.K. 40594058
Öc



Volkstuindersvereniging

uiten
COMPLEX: BOERHAAVELAAN 43 

2035 RB HAARLEM

Opgericht 20 februari 1933
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 28 dec. 1939, Staatsblad no. 44

Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep ik, van tuin no:. /

U op om eëtHStreep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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Haarlem, oktober 2019

Beste leden van de Raad

Binnenkort wordt er in uw vergadering een krediet voor de startnotitie voor het 
haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op het terrein van Volkstuinvereniging 'Ons Buiten' en 
Eigen Tuin besproken.

Een haalbaarheidsonderzoek die € 182.500 moet kosten. In tijden van bezuiniging is dit een heleboel 
geld! Om er waarschijnlijk achter te komen dat woningen op deze prachtige plek niet haalbaar zijn.

Wij als tuinders van 'Ons Buiten' verzoeken u dan ook om dit besluit goed te overwegen.

Als u dit haalbaarheidsonderzoek financiert betekent het dat de mogelijkheid bestaat dat onze 
tuinen verplaatst zouden kunnen worden. Iets waar heel veel mensen, dieren, planten en bomen de 
dupe van zouden worden.

Al ruim 80 jaar wordt er hier door jong en oud getuinierd. Komen allerlei bevolkingsgroepen samen, 
wordt er voor elkaar gezorgd, zijn mensen minder eenzaam.

Al ruim 80 jaar groeien hier de prachtigste bomen, de longen van onze stad. Leven er talloze 
insecten en wilde dieren bij elkaar. Als dit verplaatst zou worden duurt het weer jaren en jaren 
voordat er ook maar een fractie van terug is gekeerd.

Beide tuincomplexen zijn openbaar, iedereen in onze stad kan hier gebruik van maken. Deze tuinen 
hebben een bestaansrecht en zijn in deze tijden van klimaatverandering zo ontzettend belangrijk 
voor Haarlem en haar inwoners.

Hierbij roep .&vr>.......... van tuin

U op om een streep door dit onhaalbare plan te zetten en uw aandacht te richten op het zoeken 
naar alternatieven voor de woningen i.p.v. de tuinen te verplaatsen.

Ruimte voor Uw persoonlijk verhaal:
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