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Onderwerp: aanbieding rapport afronding verkenningsfase

Geacht College,

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van de verkenningsfase voor een aanleg van een stadspark 
rond de Koepelkathedraal. Met behulp van uw steun in geld en ambtelijke ondersteuning heeft de 
initiatiefgroep, waarvan de samenstelling onder aan deze brief staat vermeld, dankzij de inschakeling 
van het Haarlemse bureau Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, een schets ontwikkeld, 
waarvan de overgrote meerderheid na de tweede participatie-avond vond, dat het een goede basis 
was voor de gemeente om er een project van te maken. Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgaand 
eindrapport, waarin deze schets is opgenomen. Uiteraard is dit ook digitaal te verkrijgen. Beide 
participatie-avonden werden trouwens druk bezocht.
Dit alles neemt niet weg, dat er nog twee grote hobbels zijn te nemen. Dat geldt allereerst de kritiek 
van de bewoners van het Emmaplein, die in de voorgestelde schets veel te weinig terugvinden van 
het groen, dat zij voor ogen hadden, toen zij het initiatief namen om tot een vergroening van hun 
directe leefomgeving te komen. In de opgestelde schets zien zij zelfs een doorgaande weg vlak voor 
hun deur verschijnen. De andere hobbel betreft de angst van de kathedraal, dat zij over veel minder 
parkeerruimte dreigt te gaan bezitten voor de vergaderfaciliteiten in de Plebanie en voor de 
bezoekers van de grote kerkdiensten, die in de kathedraal voor mensen van het gehele bisdom 
plaatsvinden, hetgeen voor haar onaanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling deze twee hobbels als 
eerste ter hand te nemen, zodra tot een vervolg is besloten.
Indien uw College de verkenningsschets een voldoende basis vindt om te komen tot een 
gemeentelijk projectplan zal nog het nodige moeten gebeuren, voor het zover is. Wij stellen ons 
voor, dat u een stuurgroep en zo nodig een aantal werkgroepen instelt, die als opdracht krijgen dit 
projectplan op te gaan stellen. Een proces- of projectmanager is daarbij onontbeerlijk. In het kader 
van de inspraak is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen om een werkgroep Groen en een 
werkgroep Parkeren in het leven te roepen. Voor beide groepen hebben zich in totaal 14 mensen 
opgegeven. Zij willen met name over deze beide onderwerpen meedenken en adviseren. De 
initiatiefgroep ziet zich graag vertegenwoordigd in de stuurgroep. Te denken valt hierbij aan een 
vertegenwoordiger van de Leidsebuurt, de Leidsevaartbuurt en van de kathedraal.
Om het tempo er in te houden is het van groot belang, dat nog in dit kalenderjaar het projectplan
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participatie-avonden werden trouwens druk bezocht.
Dit alles neemt niet weg, dat er nog twee grote hobbels zijn te nemen. Dat geldt allereerst de kritiek 
van de bewoners van het Emmaplein, die in de voorgestelde schets veel te weinig terugvinden van 
het groen, dat zij voor ogen hadden, toen zij het initiatief namen om tot een vergroening van hun 
directe leefomgeving te komen. In de opgestelde schets zien zij zelfs een doorgaande weg vlak voor 
hun deur verschijnen. De andere hobbel betreft de angst van de kathedraal, dat zij over veel minder 
parkeerruimte dreigt te gaan bezitten voor de vergaderfaciliteiten in de Plebanie en voor de 
bezoekers van de grote kerkdiensten, die in de kathedraal voor mensen van het gehele bisdom 
plaatsvinden, hetgeen voor haar onaanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling deze twee hobbels als 
eerste ter hand te nemen, zodra tot een vervolg is besloten.
Indien uw College de verkenningsschets een voldoende basis vindt om te komen tot een 
gemeentelijk projectplan zal nog het nodige moeten gebeuren, voor het zover is. Wij stellen ons 
voor, dat u een stuurgroep en zo nodig een aantal werkgroepen instelt, die als opdracht krijgen dit 
projectplan op te gaan stellen. Een proces- of projectmanager is daarbij onontbeerlijk. In het kader 
van de inspraak is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen om een werkgroep Groen en een 
werkgroep Parkeren in het leven te roepen. Voor beide groepen hebben zich in totaal 14 mensen 
opgegeven. Zij willen met name over deze beide onderwerpen meedenken en adviseren. De 
initiatiefgroep ziet zich graag vertegenwoordigd in de stuurgroep. Te denken valt hierbij aan een 
vertegenwoordiger van de Leidsebuurt, de Leidsevaartbuurt en van de kathedraal.
Om het tempo er in te houden is het van groot belang, dat nog in dit kalenderjaar het projectplan



door de Raad wordt vastgesteld. Willen we dit halen, dat zal vóór het zomerreces de inhoud daarvan 
vast moeten staan. Dat houdt weer in, dat zo spoedig mogelijk moet komen vast te staan, of u de nu 
aangeboden schets een voldoende basis acht om te komen tot dat projectplan. Vervolgens zal het 
projectplan vóór de zomervakantie gereed moeten komen, opdat aansluitend op de vakantieperiode 
weer inspraak op dat plan kan worden gegeven. Vervolgens kan het definitieve plan wordt 
vastgesteld, waarna de behandeling in de commissies en de Raad kan plaatsvinden.
Niet uitgesloten is, dat ook een bestemmingsplanprocedure voor de realisering van dit plan gevolgd 
moet worden. Maar waarschijnlijk kunnen delen van het projectplan op basis van het huidige 
bestemmingsplan worden uitgevoerd. Dit zou betekenen, dat in 2021 die delen vast kunnen worden 
uitgevoerd, waarna in 2022/2023 het grootste deel aan bod komt. Wellicht zijn de werkzaamheden 
in 2021 te betalen uit opgespaarde onderhoudsgelden en die in 2022/2023 op basis van nog vast te 
leggen investeringen.

Met het uitbrengen van dit eindrapport is de verkenningsfase afgerond. Wij zien daar met 
voldoening op terug en zeggen u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede dankzij de goede 
werkzaamheden van het Bureau Hosper konden wij dit binnen het ter beschikking gestelde budget 
voor elkaar krijgen.

Tekent met vriendelijke groet namens de initiatiefgroep,

Samenstelling Initiatiefgroep:
Luuk Zandstra, voorzitter, namens de Leidsebuurt
Maria Elena Bisschop, secretaris, namens de Wijkraad Klein Zuidwest
Marisa Beretta, initiatiefnemer en bewoonster aan het Emmaplein
Marlies de Wilde, bewoonster aan het Emmaplein
Margreet Klinkert, bewoonster aan het Emmaplein
Wim Eggenkamp, voorzitter stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Ans Jenner, bewoonster van het hofje Codde en van Beresteyn
Mattijs de Graaf, bewoner aan de Karei van Manderstraat
Hilde Prins, vanuit de Wijkraad Klein Zuidwest
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Geacht College,

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van de verkenningsfase voor een aanleg van een stadspark 
rond de Koepelkathedraal. Met behulp van uw steun in geld en ambtelijke ondersteuning heeft de 
initiatiefgroep, waarvan de samenstelling onder aan deze brief staat vermeld, dankzij de inschakeling 
van het Haarlemse bureau Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, een schets ontwikkeld, 
waarvan de overgrote meerderheid na de tweede participatie-avond vond, dat het een goede basis 
was voor de gemeente om er een project van te maken. Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgaand 
eindrapport, waarin deze schets is opgenomen. Uiteraard is dit ook digitaal te verkrijgen. Beide 
participatie-avonden werden trouwens druk bezocht.
Dit alles neemt niet weg, dat er nog twee grote hobbels zijn te nemen. Dat geldt allereerst de kritiek 
van de bewoners van het Emmaplein, die in de voorgestelde schets veel te weinig terugvinden van 
het groen, dat zij voor ogen hadden, toen zij het initiatief namen om tot een vergroening van hun 
directe leefomgeving te komen. In de opgestelde schets zien zij zelfs een doorgaande weg vlak voor 
hun deur verschijnen. De andere hobbel betreft de angst van de kathedraal, dat zij over veel minder 
parkeerruimte dreigt te gaan bezitten voor de vergaderfaciliteiten in de Plebanie en voor de 
bezoekers van de grote kerkdiensten, die in de kathedraal voor mensen van het gehele bisdom 
plaatsvinden, hetgeen voor haar onaanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling deze twee hobbels als 
eerste ter hand te nemen, zodra tot een vervolg is besloten.
Indien uw College de verkenningsschets een voldoende basis vindt om te komen tot een 
gemeentelijk projectplan zal nog het nodige moeten gebeuren, voor het zover is. Wij stellen ons 
voor, dat u een stuurgroep en zo nodig een aantal werkgroepen instelt, die als opdracht krijgen dit 
projectplan op te gaan stellen. Een proces- of projectmanager is daarbij onontbeerlijk. In het kader 
van de inspraak is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen om een werkgroep Groen en een 
werkgroep Parkeren in het leven te roepen. Voor beide groepen hebben zich in totaal 14 mensen 
opgegeven. Zij willen met name over deze beide onderwerpen meedenken en adviseren. De 
initiatiefgroep ziet zich graag vertegenwoordigd in de stuurgroep. Te denken valt hierbij aan een 
vertegenwoordiger van de Leidsebuurt, de Leidsevaartbuurt en van de kathedraal.
Om het tempo er in te houden is het van groot belang, dat nog in dit kalenderjaar het projectplan



door de Raad wordt vastgesteld. Willen we dit halen, dat zal vóór het zomerreces de inhoud daarvan 
vast moeten staan. Dat houdt weer in, dat zo spoedig mogelijk moet komen vast te staan, of u de nu 
aangeboden schets een voldoende basis acht om te komen tot dat projectplan. Vervolgens zal het 
projectplan vóór de zomervakantie gereed moeten komen, opdat aansluitend op de vakantieperiode 
weer inspraak op dat plan kan worden gegeven. Vervolgens kan het definitieve plan wordt 
vastgesteld, waarna de behandeling in de commissies en de Raad kan plaatsvinden.
Niet uitgesloten is, dat ook een bestemmingsplanprocedure voor de realisering van dit plan gevolgd 
moet worden. Maar waarschijnlijk kunnen delen van het projectplan op basis van het huidige 
bestemmingsplan worden uitgevoerd. Dit zou betekenen, dat in 2021 die delen vast kunnen worden 
uitgevoerd, waarna in 2022/2023 het grootste deel aan bod komt. Wellicht zijn de werkzaamheden 
in 2021 te betalen uit opgespaarde onderhoudsgelden en die in 2022/2023 op basis van nog vast te 
leggen investeringen.

Met het uitbrengen van dit eindrapport is de verkenningsfase afgerond. Wij zien daar met 
voldoening op terug en zeggen u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede dankzij de goede 
werkzaamheden van het Bureau Hosper konden wij dit binnen het ter beschikking gestelde budget 
voor elkaar krijgen.

Tekent met vriendelijke groet namens de initiatiefgroep,

Samenstelling Initiatiefgroep:
Luuk Zandstra, voorzitter, namens de Leidsebuurt
Maria Elena Bisschop, secretaris, namens de Wijkraad Klein Zuidwest
Marisa Beretta, initiatiefnemer en bewoonster aan het Emmaplein
Marlies de Wilde, bewoonster aan het Emmaplein
Margreet Klinkert, bewoonster aan het Emmaplein
Wim Eggenkamp, voorzitter stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Ans Jenner, bewoonster van het hofje Codde en van Beresteyn
Mattijs de Graaf, bewoner aan de Karei van Manderstraat
Hilde Prins, vanuit de Wijkraad Klein Zuidwest



Initiatiefgroep Stadspark Koepelkathedraal
p/a Maria Elena Bisschop
Karei van Manderstraat 9,
2014 VB Haarlem
Email: stadsparkkoepelkathedraal@gmail.com Haarlem, 24 januari 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haarlem,
t.a.v. de wethouders F. Roduner en M. Snoek

Stadhuis,
Grote Markt 1,
20011 RD Haarlem

Onderwerp: aanbieding rapport afronding verkenningsfase

Geacht College,

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van de verkenningsfase voor een aanleg van een stadspark 
rond de Koepelkathedraal. Met behulp van uw steun in geld en ambtelijke ondersteuning heeft de 
initiatiefgroep, waarvan de samenstelling onder aan deze brief staat vermeld, dankzij de inschakeling 
van het Haarlemse bureau Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, een schets ontwikkeld, 
waarvan de overgrote meerderheid na de tweede participatie-avond vond, dat het een goede basis 
was voor de gemeente om er een project van te maken. Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgaand 
eindrapport, waarin deze schets is opgenomen. Uiteraard is dit ook digitaal te verkrijgen. Beide 
participatie-avonden werden trouwens druk bezocht.
Dit alles neemt niet weg, dat er nog twee grote hobbels zijn te nemen. Dat geldt allereerst de kritiek 
van de bewoners van het Emmaplein, die in de voorgestelde schets veel te weinig terugvinden van 
het groen, dat zij voor ogen hadden, toen zij het initiatief namen om tot een vergroening van hun 
directe leefomgeving te komen. In de opgestelde schets zien zij zelfs een doorgaande weg vlak voor 
hun deur verschijnen. De andere hobbel betreft de angst van de kathedraal, dat zij over veel minder 
parkeerruimte dreigt te gaan bezitten voor de vergaderfaciliteiten in de Plebanie en voor de 
bezoekers van de grote kerkdiensten, die in de kathedraal voor mensen van het gehele bisdom 
plaatsvinden, hetgeen voor haar onaanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling deze twee hobbels als 
eerste ter hand te nemen, zodra tot een vervolg is besloten.
Indien uw College de verkenningsschets een voldoende basis vindt om te komen tot een 
gemeentelijk projectplan zal nog het nodige moeten gebeuren, voor het zover is. Wij stellen ons 
voor, dat u een stuurgroep en zo nodig een aantal werkgroepen instelt, die als opdracht krijgen dit 
projectplan op te gaan stellen. Een proces- of projectmanager is daarbij onontbeerlijk. In het kader 
van de inspraak is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen om een werkgroep Groen en een 
werkgroep Parkeren in het leven te roepen. Voor beide groepen hebben zich in totaal 14 mensen 
opgegeven. Zij willen met name over deze beide onderwerpen meedenken en adviseren. De 
initiatiefgroep ziet zich graag vertegenwoordigd in de stuurgroep. Te denken valt hierbij aan een 
vertegenwoordiger van de Leidsebuurt, de Leidsevaartbuurt en van de kathedraal.
Om het tempo er in te houden is het van groot belang, dat nog in dit kalenderjaar het projectplan



door de Raad wordt vastgesteld. Willen we dit halen, dat zal vóór het zomerreces de inhoud daarvan 
vast moeten staan. Dat houdt weer in, dat zo spoedig mogelijk moet komen vast te staan, of u de nu 
aangeboden schets een voldoende basis acht om te komen tot dat projectplan. Vervolgens zal het 
projectplan vóór de zomervakantie gereed moeten komen, opdat aansluitend op de vakantieperiode 
weer inspraak op dat plan kan worden gegeven. Vervolgens kan het definitieve plan wordt 
vastgesteld, waarna de behandeling in de commissies en de Raad kan plaatsvinden.
Niet uitgesloten is, dat ook een bestemmingsplanprocedure voor de realisering van dit plan gevolgd 
moet worden. Maar waarschijnlijk kunnen delen van het projectplan op basis van het huidige 
bestemmingsplan worden uitgevoerd. Dit zou betekenen, dat in 2021 die delen vast kunnen worden 
uitgevoerd, waarna in 2022/2023 het grootste deel aan bod komt. Wellicht zijn de werkzaamheden 
in 2021 te betalen uit opgespaarde onderhoudsgelden en die in 2022/2023 op basis van nog vast te 
leggen investeringen.

Met het uitbrengen van dit eindrapport is de verkenningsfase afgerond. Wij zien daar met 
voldoening op terug en zeggen u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede dankzij de goede 
werkzaamheden van het Bureau Hosper konden wij dit binnen het ter beschikking gestelde budget 
voor elkaar krijgen.

Tekent met vriendelijke groet namens de initiatiefgroep,

Samenstelling Initiatiefgroep:
Luuk landstra, voorzitter, namens de Leidsebuurt
Maria Elena Bisschop, secretaris, namens de Wijkraad Klein Zuidwest
Marisa Beretta, initiatiefnemer en bewoonster aan het Emmaplein
Marlies de Wilde, bewoonster aan het Emmaplein
Margreet Klinkert, bewoonster aan het Emmaplein
Wim Eggenkamp, voorzitter stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Ans Jenner, bewoonster van het hofje Codde en van Beresteyn
Mattijs de Graaf, bewoner aan de Karei van Manderstraat
Hilde Prins, vanuit de Wijkraad Klein Zuidwest



Initiatiefgroep Stadspark Koepelkathedraal
p/a Maria Elena Bisschop
Karei van Manderstraat 9,
2014 VB Haarlem
Email: stadsparkkoepelkathedraal@gmail.com Haarlem, 24 januari 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haarlem,
t.a.v. de wethouders F. Roduner en M. Snoek

Stadhuis,
Grote Markt 1,
20011 RD Haarlem

Onderwerp: aanbieding rapport afronding verkenningsfase

Geacht College,

Hierbij bieden wij u het eindrapport aan van de verkenningsfase voor een aanleg van een stadspark 
rond de Koepelkathedraal. Met behulp van uw steun in geld en ambtelijke ondersteuning heeft de 
initiatiefgroep, waarvan de samenstelling onder aan deze brief staat vermeld, dankzij de inschakeling 
van het Haarlemse bureau Hosper, landschapsarchitectuur en stedenbouw, een schets ontwikkeld, 
waarvan de overgrote meerderheid na de tweede participatie-avond vond, dat het een goede basis 
was voor de gemeente om er een project van te maken. Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgaand 
eindrapport, waarin deze schets is opgenomen. Uiteraard is dit ook digitaal te verkrijgen. Beide 
participatie-avonden werden trouwens druk bezocht.
Dit alles neemt niet weg, dat er nog twee grote hobbels zijn te nemen. Dat geldt allereerst de kritiek 
van de bewoners van het Emmaplein, die in de voorgestelde schets veel te weinig terugvinden van 
het groen, dat zij voor ogen hadden, toen zij het initiatief namen om tot een vergroening van hun 
directe leefomgeving te komen. In de opgestelde schets zien zij zelfs een doorgaande weg vlak voor 
hun deur verschijnen. De andere hobbel betreft de angst van de kathedraal, dat zij over veel minder 
parkeerruimte dreigt te gaan bezitten voor de vergaderfaciliteiten in de Plebanie en voor de 
bezoekers van de grote kerkdiensten, die in de kathedraal voor mensen van het gehele bisdom 
plaatsvinden, hetgeen voor haar onaanvaardbaar is. Het verdient aanbeveling deze twee hobbels als 
eerste ter hand te nemen, zodra tot een vervolg is besloten.
Indien uw College de verkenningsschets een voldoende basis vindt om te komen tot een 
gemeentelijk projectplan zal nog het nodige moeten gebeuren, voor het zover is. Wij stellen ons 
voor, dat u een stuurgroep en zo nodig een aantal werkgroepen instelt, die als opdracht krijgen dit 
projectplan op te gaan stellen. Een proces- of projectmanager is daarbij onontbeerlijk. In het kader 
van de inspraak is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen om een werkgroep Groen en een 
werkgroep Parkeren in het leven te roepen. Voor beide groepen hebben zich in totaal 14 mensen 
opgegeven. Zij willen met name over deze beide onderwerpen meedenken en adviseren. De 
initiatiefgroep ziet zich graag vertegenwoordigd in de stuurgroep. Te denken valt hierbij aan een 
vertegenwoordiger van de Leidsebuurt, de Leidsevaartbuurt en van de kathedraal.
Om het tempo er in te houden is het van groot belang, dat nog in dit kalenderjaar het projectplan



door de Raad wordt vastgesteld. Willen we dit halen, dat zal vóór het zomerreces de inhoud daarvan 
vast moeten staan. Dat houdt weer in, dat zo spoedig mogelijk moet komen vast te staan, of u de nu 
aangeboden schets een voldoende basis acht om te komen tot dat projectplan. Vervolgens zal het 
projectplan vóór de zomervakantie gereed moeten komen, opdat aansluitend op de vakantieperiode 
weer inspraak op dat plan kan worden gegeven. Vervolgens kan het definitieve plan wordt 
vastgesteld, waarna de behandeling in de commissies en de Raad kan plaatsvinden.
Niet uitgesloten is, dat ook een bestemmingsplanprocedure voor de realisering van dit plan gevolgd 
moet worden. Maar waarschijnlijk kunnen delen van het projectplan op basis van het huidige 
bestemmingsplan worden uitgevoerd. Dit zou betekenen, dat in 2021 die delen vast kunnen worden 
uitgevoerd, waarna in 2022/2023 het grootste deel aan bod komt. Wellicht zijn de werkzaamheden 
in 2021 te betalen uit opgespaarde onderhoudsgelden en die in 2022/2023 op basis van nog vast te 
leggen investeringen.

Met het uitbrengen van dit eindrapport is de verkenningsfase afgerond. Wij zien daar met 
voldoening op terug en zeggen u dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede dankzij de goede 
werkzaamheden van het Bureau Hosper konden wij dit binnen het ter beschikking gestelde budget 
voor elkaar krijgen.

Tekent met vriendelijke groet namens de initiatiefgroep,

Samenstelling Initiatiefgroep:
Luuk Zandstra, voorzitter, namens de Leidsebuurt
Maria Elena Bisschop, secretaris, namens de Wijkraad Klein Zuidwest
Marisa Beretta, initiatiefnemer en bewoonster aan het Emmaplein
Marlies de Wilde, bewoonster aan het Emmaplein
Margreet Klinkert, bewoonster aan het Emmaplein
Wim Eggenkamp, voorzitter stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Ans Jenner, bewoonster van het hofje Codde en van Beresteyn
Mattijs de Graaf, bewoner aan de Karei van Manderstraat
Hilde Prins, vanuit de Wijkraad Klein Zuidwest


