Brief gericht aan alle fracties in de Gemeenteraad Haarlem

Betreft: herinrichting gemeentegrond Park Oosterspaarn/Zwemmerslaan

Beste heer/mevrouw,

Waarschijnlijk heeft u al van andere bewoners van de Park Oosterspaarn of de Zwemmerslaan
reacties gekregen n.a.v. de briefen het daaropvolgende gesprek met dhrfH^^m.b.t. "Oneigenlijk
gebruik van gemeentegrond". Dit betreft een groenstrook grenzend aan een parkje waaronder een
gasleiding loopt en waarvoor de gemeente 17 jaar geleden met de toenmalige bewoners een
participatie contract heeft afgesloten.
Helaas zijn wij bij de aankoop van onze woning 2 jaar geleden door de verkopende partij of door de
makelaar hierover niet juist geïnformeerd en waren wij ook niet op de hoogte van het participatie
contract. Wij waren in de veronderstelling dat de gasleiding achter de tuinbegrenzing door het park
liep. Indien het nog mogelijk zou zijn dan willen wij graag ook een dergelijk contract met de
Gemeente afsluiten.
Van dhr^|^^|hebben we echter duidelijk te verstaan gekregen dat deze mogelijkheid uitgesloten
is en dat de Gemeente de betreffende strook volledig in eigen beheer gaat nemen en dat al het door
ons aangelegde groen dient te verdwijnen.
Het gaat hier het beleid dat alle gemeentegrond die in gebruik is genomen door particulieren, of
door de Gemeente zelf in onderhoud wordt genomen, of wordt verkocht. Als het hier strikte
handhaving van dat beleid gaat dan moet dat wel gelden en op dezelfde manier toegepast worden
voor ALLE bewoners van Haarlem.
Het parkje en dus de betreffende groenzone heeft in het bestemmingsplan (zie bijlage) de benaming:
'Lr' (Landschappelijke doeleinden, recreatieve waarden). 'Lr' is tevens de bestemming van het
nabijgelegen Jaagpad tot aan de waterkant van de Spaarne, waarvan nog een deel zichtbaar is in de
bijlage. Voor alle daar liggende woonschepen is echter de grond tussen het pad en de rivieroever
vrijwel volledig in gebruik genomen door de bewoners. De strook gemeentegrond tussen waterkant
en het pad is vrijwel volledig afgeschermd en er is alleen nog een nauwe doorgang over (zie bijlage
het jaagpad). Er wordt vermeld: "Ten behoeven van de in het plangebied voorkomende
woonschepen is binnen de bestemming Landschappelijke doeleinden, recreatieven waarden, een
erfbepaling opgenomen."
Hier is dus kennelijk wel een uitzondering, terwijl deze grond als belangrijke waterkering ook
strategisch is. Tevens is de aantasting van het openbaar karakter van dit mooie stukje Haarlem een
stuk flagranter dan de groenstrook grenzend aan onze huizen (zie bijgaande foto in pdf file).

Een bijkomend punt is het voornemen van de Gemeente om aan de andere kant van het parkje alle
grote bomen te rooien vanwege de verbreding van de Zuid-Schalkwijkerweg. Eerder zijn er al grote
bomen in andere delen van het parkje gerooid en niet vervangen, dat gold eerder ook al voor de
zieke bomen.
Wij constateren dus een mogelijke forse aantasting van het woongenot, ongelijke behandeling van
burgers en een beleid dat niet gericht is vergroening en vermindering van de C02 uitstoot, maar
gericht op verstedelijking (bebouwing Tjadenterrein en verbreding Zuid-Schalkwijkerweg).
Hopelijk interesseert uw fractie zich in dit onderwerp en wil ons helpen om tot een eerlijker en
groener beleid te komen.

Met vriendelijke groet,
Frank Lauterslager

