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Raadsinformatiebrief 

 

Onderwerp  

Centrum Schalkwijk fase 2 (zuidstrook) 

Nummer 2018/881428 Datum college: 18-12-2018 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling PCM 

Auteur J.M. Kaldenhoven 

Telefoonnummer 023-5113578 

Email m.kaldenhoven@haarlem.nl 

Actueel 

behandelvoorstel: 

Behoort bij onderwerp nota “Kaders en instrumenten sociale huur en 

middensegment” (2018/273161) in de eerstkomende raadsvergadering d.d. 20 

december 2018 

 

Bijlagen Geen  

In de commissie Ontwikkeling van 6 december jl. zijn de kaders en spelregels voor nieuwbouw sociale huur 

en middensegment besproken. Deze kaders en spelregels zijn van belang voor de uitvoering van de 

woningbouwambitie van dit college, namelijk 10.000 woningen tot 2025 met een onderverdeling van 40 

procent sociale huur, 40 procent middensegment en 20 procent overige woningen. Zoals u weet is het 

realiseren van deze ambitie een prioriteit voor dit college omdat de vraag naar woningen groot is, er lange 

wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen en wij graag woningen willen bouwen voor alle Haarlemmers. 

Het college is zich bewust dat dit nieuwe beleid een inspanning van alle ontwikkelende partijen in de stad 

vraagt, maar ziet deze ambitie als realistisch. 

De woningbouwambitie moet voor een belangrijk deel in Schalkwijk worden gerealiseerd. Samen met deze 

ambitie is ook de revitalisatie van het Centrum Schalkwijk belangrijk voor het college. Het centrum vervult 

een belangrijke functie en kampt met een flinke saneringsopgave. De gemeente en de vereniging van 

eigenaren  maken al 20 jaar plannen waar nu invulling aan kan worden gegeven.  In de commissievergadering 

hebben diverse partijen ingesproken en specifiek hun zorgen geuit dat de kaders en spelregels de revitalisatie 

van winkelcentrum Schalkwijk op losse schroeven zet.  

Momenteel zijn we in gesprek met de ontwikkelaars en de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren over de 

realisatie van de tweede fase van het project Centrum Schalkwijk (zuidstrook),  een lopend project van circa 

850 woningen waar een belangrijk deel van de revitalisering moet plaatsvinden. Bovendien hebben de 

woningbouwcorporaties aangegeven ruimte te zien voor het realiseren van sociale woningbouw in het 

Centrum Schalkwijk. Samen met deze partijen zoekt het college naar oplossingen die zowel recht doen aan de 

kaders en spelregels voor nieuwbouw als aan de revitalisatie van het winkelcentrum. Hierbij betrekken we 

ook de mogelijkheden binnen de ontwikkelzone Europaweg. Dit is een complexe opgave die in de komende 

tijd een zorgvuldig proces vraagt.   
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Het college houdt de commissie op de hoogte over het verloop van de gesprekken. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 
de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 


