
Inspreektekst commissie Ontwikkeling, donderdag 31 oktober  
11. 19:45 uur Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 
Onderwerp: Wat gebeurt er met de locaties tussen de Belgiëlaan en het Tennispad  
 
Geachte leden van de commissie, 
Mijn naam is Saskia Klitsie en ik zit hier als lid van de wijkraad Europawijk. 
 
Sinds 2012 staan de velden, de clubgebouwen en de parkeerplaats van voormalig Young Boys leeg.  
 
In opdracht van de gemeente onderhield accommodatiebeheerder SRO al enkele jaren het voormalige clubhuis en 
de sportvelden van de failliete voetbalclub Young Boys. Binnen dat huurcontract is het leegstaande clubhuis in 
tijdelijk gebruik gegeven aan de stichting Haarlemmers voor Haarlemmers. Later is motorclub TTT een samenwerking 
met deze stichting aangegaan. Per juli 2016 is het huurcontract tussen gemeente en SRO beëindigd, waarmee ook een 
einde kwam aan de tijdelijke gebruiksverlening aan de stichting HvH. 
 
De Rudolf Steiner heeft de sportvelden voor hun gymlessen gebruikt en ‘Haarlemmers voor Haarlemmers’ en de  
motorclub ‘Trailor Trash Travelers’ de gebouwen gebruikt (misbruikt). Diverse controles in 2016 en 2017 hebben 
ervoor gezorgd dat de rechter oktober 2017 heeft geoordeeld dat Trailer Trash Travelers en stichting Haarlemmers 
voor Haarlemmers (HvH) onrechtmatig gebruik maken van het voormalige clubhuis van de Young Boys aan het 
Tennispad. Beide gebruikers zijn daarmee vertrokken. 
 
Eind 2017 was ook een werkgroep, die bestond uit de wijkraad, Vrij Waterland en stichting Ecoring plannen aan het 
maken voor het gebruik van de sportvelden en de opstallen. Deze plannen hebben in 2018 tot een overeenkomst 
geleid waarmee we nu de buurttuin hebben met een diversiteit aan gebruikers. 
 
Wat ons echter opvalt is dat meerdere percelen met een woonbestemming niet gebruikt worden. Van het perceel 
tegen de Belgiëlaan aan zijn de opstallen verwijderd en de bebouwing aan de noordzijde heeft nog steeds geen 
nieuwe  huurders. Daarmee is een deel van het sociale toezicht weg. Dat merken we aan reacties van 
buurtbewoners. De parkeerplaats aan het Tennispad wordt regelmatig misbruikt door jong volwassenen met auto’s 
en brommers. Een sociaal onveilig gewenste situatie, zoals ook de heer Strijbis heeft opgemerkt.  
Op vrijdagmiddag 18 oktober is er een auto in de sloot ingereden aan de Noord Schalkwijkerweg in Haarlem vanaf 
het Tennispad. Getuigen hebben gezien dat deze persoon de inhoud van een ballon heeft gebruikt. Gelukkig is het 
gebruik van lachgas in de openbare ruimte nu verboden. Wel jammer dat in de begroting 2020 gesproken wordt over 
1,5 minder handhavers. 
 
Wij zijn benieuwd wat de gemeente  op deze locatie voor ogen heeft aan ontwikkelingen. Dit stuk Haarlem valt 
onder diverse beleidsplannen zoals: 

 Het Spaarneplan. Dit is een gezamenlijk plan van de gemeenten Haarlem en Heemstede. De doelstelling van het 
plan is het bevorderen van een samenhangende ontwikkeling van de beide Spaarne-oevers in Haarlem en 
Heemstede. Dit gedeelte wordt ‘Tuinstad aan het Spaarne’ genoemd 

 Bestemmingsplan Schalkwijk, Haarlem, gemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10, onherroepelijk (2009-07-
28), waarin de bestemmingen in deze strook Woondoeleinden, Tuin, Erf en recreatieve doeleinden zijn. Deze 
laatste heeft de aanduiding Wijzigingsbevoegdheid VIII Herinrichting sportpark Noord Schalkwijkerweg, gelijk aan 
de natuurtuin 

 Structuurvisie openbare ruimte, Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar 
Diverse paragrafen ter ondersteuning veiligheid en beleving 
2 Gezonde/sociale stad 
2.1 ’Quality of life’, leefkwaliteit 
3.1 Ruimtelijk: de aantrekkelijke stad 
3.2 Gezonde / sociale stad 

5.2.1 Haarlem kiest voor verblijfskwaliteit 
5.2.2 Haarlem kiest voor recreatieve mogelijkheden 

en routes 
5.2.3 Haarlem kiest voor ruimte voor stadsnatuur 

 
Ons voorstel is enerzijds om het parkeerterrein tijdelijk toe te voegen aan de natuurtuinen en dat stichting Ecoring 
hier een stuk beheer op voert. Belangrijk hierbij is dat de huidige gebruikers van de schuur erbij moeten kunnen 
komen en dat Tennis & Squash Overhout (ten noorden van het Tennispad) het parkeerterrein tijdens grote 
activiteiten kan blijven gebruiken. Misschien is het in de toekomst ook nodig voor bezoekers van de 
horecavoorziening; de Watermeterfabriek. 
Anderzijds zouden wij ook graag willen weten wat en op welke termijn hier de bestemmingen woondoeleinden weer 
ingevuld gaan worden. 
 
Dank u wel voor uw aandacht.  


