Van: secretaris-sv@olympiahaarlem.nl
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Aan: antwoord@haarlem.nl
Onderwerp: opensportpark Schalkwijk

Haarlem,
27-05-2021
Geacht Gemeentebestuur,
Namens onze vereniging willen wij graag het volgende aan U kwijt.
Het project met woningbouw langs de schipholweg en de komst van een OV
Hub ter hoogte van de rustenburgerbrug heeft een grote impact op ons
sportgebied gelegen aan het Spaarne.
Naast de inbreuk op de groene ruimte zal er ook sprake zijn van een
grotere druk van de bevolking op de schaarse ruimte binnen een sterk
verstedelijkt Haarlem.
De meeste verenigingen binnen dit complex zijn doordrongen van de
noodzaak tot een efficiënter gebruik van deze parel aan het Spaarne. In
samenwerking met Sportsupport Kennemerland zijn de verenigingen hard aan
het brainstormen over een betere indeling van het bestaande terrein,
zodat het voor de bewoners een betere plek wordt om recreatief en
sportief te vertoeven.
Wij hebben ook gesprekken gevoerd met de hockeyclub Saxenburg of zij
heil zien om op ons complex neer te strijken, dit zou ruimte vrij kunnen
maken voor andere ontwikkelingen in hun huidige gebied.
Daar staat de hockey vereniging positief in, hetgeen aangeeft hoe groot
het potentieel is van de gezamenlijke sportverenigingen in deze regio.
Ook met de wijkraad Europawijk onderhouden we momenteel goede contacten.
Wij zijn een groot voorstander van open kaart spelen en van samenwerken
om een betere integrale oplossing aan te dragen. Dit gaat ongetwijfeld
wat langer duren en we zullen alvast kleine stapjes in de goede richting
moeten zetten.
Dit overleg wordt op sommige punten gefrustreerd door het feit dat de
gemeente op eigenhandige wijze toezeggingen doet aan private partners op
ons complex. Op deze wijze kunnen wij niet vrijuit en constructief
plannen maken. Zo is de toezegging aan een externe Padel exploitant op
het voormalige softbal veld van DIO een mogelijk obstakel voor een
betere invulling van het sportaanbod in deze hoek. Nog afgezien van het
feit dat binnen een straal honderd meter ook Overhout padelbanen aan
wil leggen. Onder het mom van tijdelijke vergunningen kan niet alles
worden goedgepraat. Nog los van het feit dat tijdelijk in Haarlem een
leven lang kan duren.
Dit gaat ten koste van het enthousiasme en het vertrouwen. Tevens worden
al een aantal mogelijk interessante opties prematuur om zeep geholpen.

Met vriendelijk Groet,
Secretaris SV Olympia Haarlem
Anton den Braber

