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From:                                 Kees Mense
Sent:                                  10 Apr 2020 14:02:34 +0000
To:                                      edspape@gmail.com
Cc:                                      Margo de Groot
Subject:                             Re: Zuid Schalkwijkerweg 45A

Geachte heer Spapé, beste Ed,
 
Graag reageren wij op uw onderstaande e-mail aangaande uw woning aan de Zuid 
Schalkwijkerweg 45A.
 
De gemeente Haarlem is eigenaar van diverse gebouwen. Een groot deel van deze 
panden heeft de gemeente nodig voor verschillende beleidsdoelen (denk aan 
bijvoorbeeld sportcomplexen, schoolgebouwen, cultuurpodia of 
welzijnsaccommodaties). Dit wordt ook wel strategisch vastgoed genoemd. 
Strategisch vastgoed zijn de panden die gemeente in eigendom moet hebben en 
houden. 
Sommige panden heeft de gemeente niet (meer) nodig voor haar beleidsdoelen, dit 
noemen we niet-strategisch vastgoed. De huidige verhuurde woningen behoren tot 
het niet-strategisch vastgoed. Deze panden hoeft de gemeente niet in eigendom te 
houden en kunnen daarom worden verkocht. 

Zoals u zelf ook per brief op 13 juni 2019 bent bericht, heeft de gemeente alle 
zittende huurders van de niet-strategische woningen bericht met de vraag of zij 
interesse hebben in koop van hun huurwoning. Uw vrouw en u waren één van 
diegenen die hebben gezegd interesse te hebben in koop. Om die reden hebben wij 
een tweetal taxateurs de opdracht gegeven om de woning te taxeren met onder 
andere als grondslag van leegwaarde. 
De verkoopprijs die wij u en uw vrouw middels onze brief van 30 maart jl. (kenmerk: 
VG/2020/0174759) is gebaseerd op leegwaarde. Bij verkoop aan een zittende 
huurder, verkrijgt deze het volle eigendom en vervallen de huurrechten. De koper 
heeft hiermee de mogelijkheid het pand te verlaten en leeg en ontruimd door te 
verkopen. De aanvullende bijzondere voorwaarden (zoals de zelfbewoningsplicht) 
worden meegenomen in de waardering.

Uw stelling dat u en uw vrouw verkoopprijs wordt voorgelegd die hoger ligt dan voor 
degenen die het in leegwaarde koopt bestrijden wij, omdat de woning nu niet 
openbaar in de verkoop wordt gezet maar allereerst aan u en uw vrouw wordt 
aangeboden voor de marktwaarde op basis van twee taxaties. 
 
In de brief van 30 maart jl. hebben wij u ook bericht dat we, indien gewenst, met u 
open staan voor een persoonlijk gesprek over de verkoopprocedure. Als u hiervan 
gebruik wilt maken, dan horen wij dat graag. Uiteraard nemen wij de maatregelen 
van het RIVM in acht (voldoende afstand, geen handen schudden, niet meer dan 3 
personen) en is een telefonisch gesprek of een video-gesprek ook mogelijk. We 
overleggen graag met u wat voor u het beste uitkomt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Margo de Groot en Kees Mense
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Van: Ed Spapé <edspape@gmail.com> 
Verzonden: dinsdag 7 april 2020 09:35
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
Onderwerp: Zuid Schalkwijkerweg 45A
 
Geachte dames en heren van het griffiebureau,
 
Hieronder zal ik proberen uit te leggen waarom ik wil inspreken bij de commissie Ontwikkeling 
i.v.m. de verkoop van ons huis, Zuid Schalkwijkerweg 45A.
Mijn vrouw huurt dit huis al vijftig jaar, Samen wonen wij er vijfendertig jaar. Nu blijkt dit pand 
niet-strategisch te zijn. Wat dat inhoudt? Worden er sociaal-maatschappelijke voorwaarden 
gesteld aan een eventuele koper? Waarom mogen wij ons huis kopen alsof we er zelf niet in 
wonen, met als gevolg een veel hogere prijs dan voor degene die het leeg koopt? Ik hoop dat u 
antwoord kunt en wilt geven op deze vragen. Met vriendelijke groet, Ed Spapé en 
Marianne Jonges.
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