
 

Geachte medewerkers van de Raadsgriffie, 

 

Na verschillende handgeschreven brieven en emails die in dit geval onbeantwoord bleven of 

verwezen naar een groot nadelig gehalte ontmoedigingsbeleid, 

voel ik mij genoodzaakt om toch door te gaan en mijn noodkreet in deze vraagstelling 

opnieuw te stellen voor onze Stichting en de buurtbewoners. 

Anders moeten wij onze inzet voor deze buurtbewoners van Haarlem Noord toch echt gaan 

beeindigen. 

De reserves zijn na vier keer gedwongen te moeten sluiten i..v.m. de Coronamaatregelen nu 

echt op. 

En hebben helaas geen mogelijkheden/ oplossingen meer over. 

 

*24 maart 2019 t/m heden is een lange tijd waarin we met recht in overlevingsstand staan. 

Konden wij rekenen op de van rechtswege besloten tegemoetkoming van 4000,euro voor de 

1e lockdown zoals ieder ander die getroffen waren door de noodgedwongen sluiting. 

Daar bleef het dan ook bij. 

 

Bij de 3e keer sluiting een noodbrief geschreven met een verzoek om hulp. 

De medewerking van de Gemeente Haarlem na een gesprek met de Burgemeester (open 

Instagram gesprek) kregen wij met ondersteuning van Dhr. W. Bouman Junior 

Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning 

Afdeling MO, gemeente Haarlem en Zandvoort. heeft 17-maart 2021 een bijdrage van 5000,- 

euro. (om een gedeelte aan te vullen van de vaste lasten die wij tekort kwamen in deze 3e 

lockdown) daar waren we dan ook zeer blij mee, niet wetende wat ons nog in het verschiet 

lag. 

De heer Bouwman is van onze situatie op de hoogte en weet dat wij zo veel als mogelijk is 

ons best doen met alles wat in onze mogelijkheden ligt. 

 

Maar nu zitten wij weer in het nauw. 

Na de heropening op 1 april 2021 ging het mondjesmaat (mochten maar 2 personen tegelijk of 

op afspraak) na de versoepelingen ging het weer wat beter. 

Tot dat op 18 juni  2021 de stoep opengebroken werd (Gemeente Haarlem, voorwerk electra) 

en de veiligheid niet kon worden gewaarborgd voor onze bezoekers. 

Hierbij heb ik een gedeelte van mijn erfenis ter veiling gezet om de kosten enigsinds te 

kunnen dekken.  

  

Om de buurtbewoners en bezoekers op de hoogte te houden van al deze gevolgen, konden 

deze ons bellen voor hulp en via de Google pagina de popsts te volgen. 

maps.app.goo.gl/ZCTmfCcNdUCpfcxW8   

(U ziet hier tevens foto's en omschrijvingen van de situaties, dat de mogelijkheid er echt niet 

was mensen te ontvangen) 

 

Van augustus tot begin december 2021 is de straat wederom afgezet voor 

herinrichtingswerkzaamheden van de Gemeente Haarlem. 

Voor het venieuwen van de riolering onder de rijbaan en het gedeelte naar de huizen trottoir, 

de electra en tevens het herinrichten van de trottoirs. 

Hierna volgend de lockdown en  wij 18 december 2021 weer moesten sluiten tot heden. 

We hebben ons nog redelijk kunnen redden door de teruggave van ons energieverbruik in 

augustus. 

https://clickprotection.haarlem.nl/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVg8NzMyPCBwOzQoNiBvYjs2Nzw2NyB1b2FoZ3JzdGM7PzFkMzQ/NmVnMzFiYjJlNTNjYmMxMzI2N2QzZ2I+ZWVjYGU+Yj8wYCByOzcwMjc+NTE1Njcgd29iOzQ2R05yNk53NjYwMjE2KzQ2R05yNk51NjYwMjE2IHRldnI7YXRvYGBvY2RzdGNnc0ZuZ2d0amNrKGhqIGU7NT8gbmJqOzY=&url=http%3a%2f%2fmaps.app.goo.gl%2fZCTmfCcNdUCpfcxW8


Maar het is nu op! 

 

Wij vragen niet om een schadeclaim (via een Gemeentelijk Juridisch Adviseur), maar wij 

vragen hulp. 

Coulance voor onze Stichting en de misere waarin we verkeren die niet door ons toedoen is 

veroorzaakt. 

Hulp (in de vorm van een Temoetkoming voor de Vaste Lasten) om te kunnen blijven 

voortbestaan voor onze buurtbewoners. 

En normaal gesproken, gezien onze zelfvoorzienendheid vragen wij niet graag naar 

handreikingen in geld. 

Maar de nood is te hoog en de bewoners willen ons niet kwijt en hebben ons nodig. 

Wij zijn beslist geen onbekende in ons gebied. 

 

Oplossingen (van rechtswege) als TVL of andere tegemoetkoming is ons nog niet 

aangeboden. 

Net zo min als de medewerking op korting van de verhuurder (Elan Wonen)., Dit heeft de 

Gemeente vorig jaar getracht voor elkaar te krijgen en was niet gelukt. 

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) kwamen wij niet voor in aanmerking (i.v.m. omzet 

lager dan €4000,-) 

 

Er kwamen daarbij ook veel negatieve bijzaken onze kant op. 

(2x lekkage van het plafond, waardoor deze naar beneden is gekomen)  

Hoeveel pech kun je hebben? 

Raadslid de heer J. Amand is na een bezoek aan ons en de buurt geheel op de hoogte en weet 

ook het belang van onze aanwezigheid in de buurt. 

 

Wij blijven op dit moment radeloos achter. 

Hoe kunnen wij weer "lucht" krijgen, om de positiviteit weer samen te herpakken. 

Er zijn zoveel mensen die op ons rekenen in de buurt, wij willen dit graag met alle 

vrijwilligers en liefde voortzetten 

Hoe wij ons werk als Stichting met een grote sociale buurtfunctie weer kunnen voortzetten, 

zonder in de schulden door de vaste lasten te komen? 

Niemand praat over; niet gesubsidieerde stichtingen zonder betaalde krachten? 

Maar we moeten wel dezelfde lasten moeten dragen als ieder ander niet essentiële 

onderneming! 

 

Met hartelijke groet verblijf ik, wachtend op uw antwoord 

Mw. Elvira Stroosnijder- Ter Horst 

 

Stichting en Kringloopwinkeltje Paleis Noord 

Generaal Spoorlaan 8 

2025NB Haarlem  

Tel. +31624767343 

sjiekelfje@gmail.com 

    

* Er was totaal geen rekening gehouden met de senioren in deze straat!  

mailto:sjiekelfje@gmail.com

