
Geachte raadsleden,

Jaren geleden heeft deze raad ingestemd met de verkoop van de Koepel aan de stichting Panopticon.
Dit ging met de kleinst mogelijke meerderheid, zelfs met de hoogst noodzakelijke stem van een 
ongekozen Burgemeester.

Onder het mom van “Open de Koepel” was het de stichting Panopticon die met de grootst mogelijk 
propaganda en de inzet van een charmante voorzitster iedereen op het verkeerde been heeft gezet. 
Wethouders, ambtenaren, wijkraden en raadsleden zijn allemaal gezwicht voor de mooie verhalen. 
Er werd een geweldig scenario geschetst van een Universiteit met een open en groene Campus, een 
geweldige plek van ontspanning voor Haarlemmers. De poort naar het stadscentrum. Niets is echter 
minder waar. 

Wie 1 korte blik werpt op de visualisering van het ontwerpbestemmingsplan weet genoeg... Hier 
wordt helemaal niets geopend. Het volledige terrein is maximaal benut om zoveel mogelijk te 
bouwen. De volstrekt onbetekenende muur die gevangen binnen de poort moest houden, staat er 
nog steeds en belemmert elke vrijheid die men hier zou wensen. Smalle doorgangen met veel 
schaduw, zoals in een middeleeuwse stad zijn het resultaat. 

SBB gaat er praat op dat natuurherstel gepaard moet gaan met flinke ingrepen. Zij deinzen er niet 
voor terug om grote delen van een bos te kappen om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.
Daar hadden beleidsmakers en een goede stadsarchitect lering uit kunnen trekken. Maak ruimte in 
dit getto van hoekjes en gaten. Gooi die muur om en maak ruimte, geef lucht aan de Koepel, creëer 
groen! 

De geplande filmzaal die hier op aandringen van de MRA moet komen, wordt direct de doodsteek 
voor 1 van de parels in deze stad, de Haarlemse Toneelschuur. De infrastructuur om deze bioscoop 
voor de regio te bestemmen ontbreekt ten ene malen.

De gedroomde Universiteit wordt amper een schooltje en gaat voor niks gebruik maken van de 
filmzalen.  Zowel voor opleiding als filmtheater een volledig onwerkbare situatie.
Studenten krijgen te weinig woongelegenheid op de campus aangeboden en gaan een beroep doen 
op de toch al karige woongelegenheid in de stad.

Geluidsoverlast door horeca en terrassen wordt in dit plan gebagatelliseerd en weggemoffeld... 
Parkeerplaatsen voor buurtbewoners en gebruikers zijn te karig.

Wie dit ontwerpbestemmingsplan leest kan maar tot 1 conclusie komen... Hier zijn geen visionaire 
stedenbouwkundigen aan het werk geweest, geen beleidsmakers met een plan voor de stad. Dit hele 
verhaal komt rechtstreeks uit de koker van de projectontwikkelaars die Panopticon als het paard van
Troje hebben misbruikt. Alles is toegeschreven naar hun wensen en verlangens om een zo hoog 
mogelijk rendement te kunnen garanderen. De uiterst schimmige financiering van dit project doet 
ook het ergste vermoeden!

Op uw schouders rust dan ook nu de zware taak om het grootste fiasco dat Haarlem ooit bedreigd 
heeft, op het allerlaatste nippertje te voorkomen. Bedenk hoe weinig draagvlak er onder de burgerij 
nog over is voor dit luchtkasteel... U moet zich afvragen wie profiteer hier nu uiteindelijk van? Het 
prachtige visioen is veranderd in een nachtmerrie die in een sterk verhaal van Harry Potter niet had 
misstaan. Wees niet bang om deze knoop door te hakken. Of zoals Albus Dumbledore placht te 
zeggen: "Het zijn onze keuzes die laten zien wie wij werkelijk zijn, veel meer dan onze 
bekwaamheden."


