Motie: Goed overleg doet wonderen
De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 1 juli 2021,
Constaterende dat:
•
Doorstroomvoorzieningen uit de maatschappelijke opvang nodig zijn;
•
De nood hoog is door het op korte termijn afbouwen van de tijdelijke locaties Aurora en De
Raecks;
•
Het Anton Pieckhofje in beeld is om zo een doorstroomvoorziening te worden;
•
De nodige onrust is ontstaan in de Kruidenbuurt;
•
Het college hier 36 mensen wil huisvesten om middels begeleiding woonvaardigheden aan
te leren;
•
Het Anton Pieckhofje nog onderhoud behoeft om het bewoonbaar te maken;
•
Er een informatiebijeenkomst voor (direct) omwonenden op 7 juli plaatsvindt;
•
De eerste 18 bewoners al per 1 augustus zullen intrekken;
Overwegende dat:
•
De belangen van de bovenburen in het Anton Pieckhofje en de omwonenden duidelijk
onderscheiden dienen te worden bij de ontwikkeling van de doorstroomvoorziening;
•
De verschillende bewonersgroepen behoefte hebben aan heldere informatie vanuit de
gemeente over de ontwikkelingen en graag mee willen denken voor zaken als
geluidsoverlast en drukte in de buurt;
•
De bovenburen en de omwonenden hebben aangedragen om een aparte entree in te
richten voor de nieuwe bewoners aan de andere kant van het gebouw aan de Venkelstraat
en specifiek aandacht gevraagd voor de aanpak van geluidsoverlast in de binnentuin in het
Anton Pieckhofje;
•
Het tijdens het werkbezoek aan de Kruidenbuurt met raadsleden, wethouder en
ambtenaren duidelijk werd dat er in het reces zal worden doorgewerkt aan het Anton
Pieckhofje en de eerste bewoners al op 1 augustus zullen intrekken;
•
De commissie samenleving pas in september haar inbreng op deze ontwikkeling kan
leveren;
Verzoekt het college om:
•
Samen met de bovenburen in het Anton Pieckhofje, de omwonenden en Ymere in overleg
te treden en te zoeken naar een gedragen oplossing voor de verwachte geluidsoverlast,
drukte in de Anijsstraat en inzicht te bieden aan de omwonenden over de te huisvesten
doelgroep;
•
Het aantal bewoners niet verder uit te breiden, voordat eerdergenoemd overleg heeft
plaatsgevonden;
•
De voortgang te bespreken in de commissie samenleving in september;
En gaat over tot de orde van de dag.
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