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From:                                 Wijkraad Scheepmakersdijk
Sent:                                  23 Mar 2020 03:00:04 +0100
To:                                      Griffiebureau
Subject:                             emoties rond de Koepel�

Wijkraad Scheepmakersdijk e.o. Bekijk de webversie

Geachte Griffie griffiebureau, commissielid, raadslid,

Het zijn moeilijke tijden, de gezondheid en het welbevinden van de mensheid staat op het spel. 
Wij hopen dat deze pandemie spoedig opgelost wordt.
Begrijpelijk staat uw hoofd er niet naar op dit moment, echter zoals de krant en Gemeente 
website al vermeldden gaat de gemeenteraadsvergadering 26 maart ‘gewoon’ door. Dus ook de 
besluitvorming rond de Koepel.
Bij de laatste Commissie Ontwikkeling vergadering hebben wij met een aantal buurtbewoners 
ingesproken over de voortgang en ontwikkelingen rond de Koepel. De bewoners stonden en 
staan nog steeds niet (geheel) afwijzend tegenover de plannen van Panopticon, maar zijn van 
mening dat, mede door de andere partijen zijnde DUWO en Elan, gehouden moet worden aan 
de destijds vastgestelde Nota van Ambitie en Eisen en dat derhalve de voorliggende plannen 
aangepast dienen te worden.

Door de omstandigheden konden we elkaar niet meer 'live' treffen.
Welnu, dat is de rede dat ik dit bericht aan u stuur.
Wat mij is bijgebleven is, dat men een aantal van onze argumenten niet meteen terzijde schoof.
Om niet het hele circus te herhalen, noem ik enkele punten die een motie verlangen. Ook kunt u 
het recht op amendement gebruiken om de burger tegemoet te komen voor een gedegen plan. 

De geplande nieuwbouw is te hoog en te massaal!
Blijvend vrij zicht op de Koepel en bijbehorende gevel is voor veel bewoners niet meer mogelijk. 
De omliggende wijk wordt afgesloten van dit mooie karakteristieke gebouw, in plaats van dat de 
Koepel voor hen geopend wordt! 
Behoud het kenmerkende silhouet van het Koepelgebouw met een zorgvuldige positionering 
van eventuele nieuwbouw, waarbij niet 3/4e van de omgeving wordt afgesloten van het terrein. 
Behoud de huidige doorkijk vanuit de wijk (Oostvest, Damaststraat en Harmenjansweg) en hou 
rekening met het beschermde stadsgezicht. Voorkom hinder door afwijkende bouwhoogtes door 
reëel te kijken naar verlies aan zonlicht. Laat eerst kijken naar de lichte (TNO) norm en daarna 
naar de zware, i.p.v. andersom, omdat dit de projectontwikkelaars kennelijk beter uitkomt. 
Motie: Verlaag het aantal units zodat er meer lucht, doorkijk en ruimte ontstaat.
Onafhankelijke bezonnings- en daglichttoetreding studie.
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Parkeren op het voorterrein is geen optie, maak een groenpark zoals dat bedacht en gewenst 
is: zie Nota v Ambities en Eisen Koepel Haarlem. In de plannen wordt gerept over ‘voorlopig’ 20 
parkeerplaatsen?! Dit is onacceptabel!
Het voorterrein dient een park te worden en geen parking!

Deze parkeerplaatsen zouden worden opgeheven als de Papentorenvest-garage of de 
Nedtrain-garage gerealiseerd zijn. Dit is een stip op de horizon zetten, die de eerste jaren niet 
bereikt wordt! Dit gezien in het licht van de begroting 2020-2024. 
Bovenstaande kan voorkomen worden als u de motievoorstellen oppakt of ondersteunt!
Moties: Voorterrein geen parkeerterrein maar voorpark
Nedtrain-garage direct realiseren (er zijn reeds moties ingediend)
Papentorenvest-garage opppakken.
Afwaarderen Gedempte Oostersingelgracht doorzetten.

De gehanteerde parkeernorm voor de Koepel, bij openbaarheid van de garage verwachten we 
overlast door parkeerders voor het centrum. 
Heeft een openbare P-garage bij de Koepel zin? De buurbewoners zullen er weinig tot geen 
profijt van hebben, het zal altijd vol zijn. En het helpt niet de parkeerdruk in de wijk te 
verminderen.
Moties: De Papentorenvest-garage moet er komen. 
Zorg voor goede en veilige aanrijroutes naar de parkeergarage.

Fietsenstalling.
Haarlem heeft geen parkeernormen voor fietsen? De normen van CROW wijzen uit dat er 45% 
te weinig fietsparkeerplaatsen zijn berekend; 400 zijn er berekend echter 522 zijn er minimaal 
nodig.
Motie: Pleit voor meer fietsenstallingen.

Horeca.
De Gemeente deelt de mening, dat de verschillende type horeca nader gespecificeerd kunnen 
worden. De verbeelding en de regels worden hierop aangepast:
Koepelcafé wordt ondergeschikte horeca. Stadskantine/mensa wordt categorie 2
Hotel wordt categorie 4 met lunchroom/restaurant. De filmzalen betreft een culturele functie en 
wordt als zodanig niet als horeca, maar als bioscoop bestemd.
Motie: Vastlegging met gemeente en horeca-ondernemers Koepel.

0 metingen. Duidelijke afspraken dienen hierover gemaakt te worden.
Tijdens de huidige realisatie van de nieuwbouw aan de Harmenjansweg zijn diverse scheuren 
e.d. ontstaan in de woningen. Hoe garanderen Panopticon, Duwo en Elan Wonen dat dit niet zal 
gebeuren met een bouwproject dat zo dicht bij genoemde woningen plaats gaat vinden?
Ter vaststelling van (actieve) bodemdaling en (potentiële) schade, dienen voor rekening van en 
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door aanvrager van de omgevingsvergunning, cq. opdracht gevende partijen, cq. de bouwer, 
niet alleen de nulmeting en het preventief aanbrengen van trillingsmeters aan de bewaarders-
woningen van de Harmenjansweg en Oostvestwoningen, maar tevens monitoring, 
duurmetingen én nametingen.
Motie: Garantie dat de bewoners niet voor eventuele schade aan hun huis opdraaien.

Dank voor uw aandacht, in de hoop dat (de) het belang van de buurt moge inzien!
Mocht u vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden.

Albert Diederik
Voorzitter
Wijkraad Scheepmakersdijk e.o

mob: +31(0)653318968
voorzitter@wijkraadSMD.nl

Secretariaat: Damaststraat 30, 2031 WG Haarlem Tel. +31 (0)23 53 55 898 E-mail: secretariaat@wijkraadsmd.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan griffiebureau@haarlem.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • 

Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@wijkraadsmd.nl toe aan uw adresboek.
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