-----Oorspronkelijk bericht----Van: gvanderlinden
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 21:34
Aan: Antwoord Gemeente Haarlem <antwoord@haarlem.nl>
CC: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
Onderwerp: Urgent tav Inge van Gansewinkel betreft voorgenomen verplaatsing kermis Zaanenlaan
Geachte mevrouw van Gansewinkel,
Naar aanleiding van het schrijven met kenmerk 2018/619599 graag het volgende.
Als bewoner van de Verspronckweg ben ik verbaasd dat wij op deze manier geconfronteerd worden
met dit onzalige plan.
Volledig begrip voor de wens van de bewoners van de Zaanenlaan de kermis kwijt te raken. Echter,
heeft het merendeel van die bewoners hun huis niet gekocht toen de kermis er al was?
Dit geldt niet voor de bewoners van het noordelijk deel van het Kleverpark.
Met verbazing heb ik het onderzoeksrapport naar alternatieve locaties gelezen. Op geen enkele wijze
wordt in dit rapport ingegaan op de bestaande situatie ter plaatse.
In de afgelopen tien jaar is er in dit stukje Haarlem nog al wat veranderd: verkeerssituatie met
toename en snelheid van auto’s. Al tien jaar sloop- en bouwactiviteiten ivm Sterrencollege en
sporthallen, grondwerkzaamheden ivm komst “doetuintjes” en de sloop van de oude badmintonhal
is nog aanstaande evenals gedeeltelijke sloop en ver/nieuwbouw oude Sterrencollege. Gebruik van
het nieuwe sterrencollege-gebied door dronken hangjongeren, verdichting met een Ibishotel met
geluidsoverlast door van uit het centrum terugkerende gasten in de nacht. De herrie van
commerciële verhuur van het gebouw van postduivenvereniging de “Snelvlieger”.
Daar kan nog wel wat herrie en overlast van een Kermis bij toch?
Vriendelijk verzoek dit korte schrijven te delen met de commissie Bestuur vóór het overleg van
donderdag 11 oktober. Bovendien de bewoners zo snel mogelijk en vooral zo vroeg mogelijk uit te
nodigen voor de bewonersbijeenkomst op een tijdstip dat mensen met kinderen, mensen die werken
ook kunnen en niet zoals gebruikelijk met deze bijeenkomsten tussen 17.30 en 18.30 uur.
In afwachting van uw spoedige reactie,
Met vriendelijke groet
G.D. van der Linden
Kort verwoord want....
Verstuurd vanaf mijn IPhone

