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Aan:   College van B&W, Gemeenteraad Haarlem 

CC:   Alle belanghebbenden, gebiedsmanager, gebiedsverbinder 
Datum: 29 juni 2021  

Van:  Wijkraad Europawijk 
Betreft: Vragen/opmerkingen van de Wijkraad Europawijk inzake de  

  ontwikkelingen op de sportcomplexen aan het Spaarne, vanaf de 
  Schipholweg tot aan het Tennispad, grenzend aan de   

  Kamillevaart.  

 
 

 

Geacht college, geachte raad, 
 

Graag vragen wij uw aandacht voor de bestemmingen sport, met name over 
de ‘lege’ ruimtes op de hierboven genoemde locaties. Voor zover wij zijn 

geïnformeerd, zijn hier al plannen om er een sportpark van te maken, met 

een meer openbaar karakter. Dit in combinatie met de mogelijke 
(toekomstige) situering van de bushub Haarlem Nieuw Zuid en de 

grootschalige geplande nieuwbouw aan de kant van de Buitenrustbruggen, 
Schipholweg, Europaweg (3 grote projecten).  
 

Omdat al deze ontwikkelingen over meerdere schijven (disciplines) gaan is de 

valkuil groot dat een integrale visie en aanpak ontbreekt. Daar hebben wij 
last van. Veelal worden wij door diverse ambtenaren voortijdig en duidelijk 

geïnformeerd.  
Helaas moeten wij constateren dat nu informatie uit andere bronnen naar ons 

toekomt, over juist belangrijke sportzaken die onze wijk aangaan. En waar wij 
iets van vinden.  

Vanuit de Nieuwe Democratie wordt aangegeven dat participatie een 
belangrijk doel is en hier staan wij als wijkraad vierkant achter.  
 

Wat wij hierbij vragen is een integrale visie over dit gebied, om te voorkomen 

dat er kleine postzegels worden vrijgeven en de Groene Zoom wordt 
aangetast door ongewenste verharding. Covid heeft ons geleerd dat wij deze 

groene ruimte keihard nodig hebben waar aanvullende verharding zeer 
onwenselijk is.  

  
Enkele voorbeelden: wij zijn summier op de hoogte van plannen voor 

Padelbanen op het DIO terrein. Echter ook de bestaande tennisvereniging 

heeft dergelijke plannen. Hou verhoudt zich dat tot elkaar?  
Verder weten wij dat het Watermetercollectief ook plannen daar heeft. Welke 

initiatieven zijn er nog meer in dit gebied? Waar wij wel of niet van weten? 
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Verder zouden wij als wijkraad graag meedenken, meepraten en adviseren 
om belanghebbenden* in het gebied nog meer te kunnen nemen en groot 

draagvlak te creëren. Dat zien wij als een van onze belangrijke taken. Wij 
kunnen meepraten omdat wij zeer goed op de hoogte zijn van de wensen, 

kansen en risico’s in onze wijk.  
 

Wij zien graag een onderhoud tegemoet met de beleids/plannenmakers, 
beslissers en belanghebbenden, alvorens gaandeweg allerlei initiatieven het 

masterplan ‘Sportpark’ in de wielen rijdt en er versnipperd van alles en nog 
wat wordt toegevoegd of gewijzigd in dit gebied. 

 
In afwachting van uw reactie. 

 

Namens de wijkraad Europawijk 
Yvonne van Schie, voorzitter 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

* Denk aan:  lokale sportverenigingen, sportaanbieders, welzijnsorganisaties  
   (Dock, TTT, SportSupport, en ook de bewoners etc. rondom dit  

   gebied. 
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