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Uitgenodigd zijn alle bewoners van de omliggende straten van het project gebied.
Aanwezig:
Buurtbewoners uit de Schotervlielandstraat (2 personen) en de Ambachtsstraat (1 persoon).
Hanneke Beelen en Menno Evers namens de gemeente Haarlem
Rob Dinklo, namens kinderopvang Op Stoom
Jaap Puister, namens Puister Deneke architecten
____________________________________________________________________________________
Van de informatieavond op 8 januari 2019 is door Op Stoom een conceptverslag gemaakt. Dit verslag is
op 22 januari 2019 aan de aanwezigen per email toegestuurd..
____________________________________________________________________________________
Rob Dinklo heet allen welkom op de 3e en voorlopig laatste avond van de klankbordgroep.
Hij legt uit dat deze avond gaat over ‘Het Groen’ van het terrein.
De hand out van de 8 dia’s van de Power Point presentatie wordt aan allen verstrekt. Naar
aanleiding van de presentatie worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onderstaand
een overzicht.
Het Groen:
Jaap Puister legt uit dat voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een natuurtoets en
groentoets uitgevoerd dienen te worden die getoetst worden aan de vigerende wet- en
regelgeving. De conclusie is dat er geen beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn en dat
de conditie en levensverwachting van de bomen matig tot redelijk is. Indien bomen in de weg
staan voor de nieuwbouw is de aanbeveling deze niet te verplaatsen en te kappen buiten het
broedseizoen.
Het plan laat zien dat alle grote, volwassen bomen inclusief de schuin gegroeide dennen
behouden kunnen blijven. Uitsluitend een klein groepje bomen aan de noord-oost zijde en
oostzijde dienen te verdwijnen en zijn kapvergunning plichtig (zie dia 5 van presentatie voor de
details). Alle bomen aan de zijde van de Schotervlielandstraat blijven behouden en omdat het
speelterrein groen wordt ingericht blijft het groene karakter gehandhaafd en wordt het zelfs
versterkt.
Aangezien er bomen gekapt dienen te worden is ook de mening en het advies gevraagd aan de
Haarlemse Bomenwacht. De Bomenwacht staat niet negatief tegenover de kap van de bomen
aangezien minimaal een gelijk aantal bomen herplant worden. Echter het heeft de voorkeur van
de Bomenwacht om de bomen, in overleg met de buurt, op andere locaties te herplanten
aangezien het terrein voldoende groen is en zo de buurt groener te maken.
Opm:

Er wordt positief gereageerd dat er zoveel bomen gehandhaafd kunnen worden ondanks het feit
dat de bewoners liever in het geheel geen kap wensen.

Vraag:

Waarom is het inrichtings/herplant plan van het schoolterrein pas gereed als het
kinderdagverblijf is gebouwd?

Antw:

Formeel valt dit stuk terrein buiten het (bouw)plan en het gehele terrein is niet openbaar. In de
e
vorige (2 ) klankbordavond is afgesproken dat hiervoor een aparte werkgroep gestart zal
e
worden met de relevante partijen. (zie ook verslag van de 2 klankbordavond)
Hanneke Beelen heeft voorgesteld dat de gemeente hierin de leiding neemt.
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Opm:

Afgesproken is dat in de werkgroep herinrichting school speelplein ook de herplant van de
bomen op het terrein of in de buurt besproken wordt.
De aanwezigen maken geen gebruik van de suggestie om naar de achtertuin van de school te
gaan om de situatie ter plekke te bekijken.

Opm:

Een buurtbewoner merkt op dat hij, ondanks het feit dat hij liever geen kinderdagverblijf
gebouwd ziet worden vanwege de toenemende bouwdichtheid, het groenplan positief vindt.
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