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Geachte commissie ontwikkeling,
Als vertegenwoordiger van de Facebookgroep “Stop Uitverkoop” Oerkap” heb ik een
vraag aan u.
Op de commissievergadering van 31 mei 2017 kozen 9 fracties, vertegenwoordigend 30
raadszetels, voor het scenario van één-op- één verkoop van de Drijfriemenfabriek aan
de huidige exploitanten. SP-raadslid Bloem verzocht de wethouder dit in 2017 nog te
regelen. De toenmalige wethouder van Spijk formuleerde de opdracht helder, en zegde
toe snel hierop terug te komen. Helaas hebben wij na 31 mei 2017 niets meer vernomen,
en dat baart ons zorgen.
Voor allen destijds nog niet actief in de Haarlemse raad: Als twee betrokken
buurtbewoners hebben we van februari tot en met mei 2017, actie gevoerd voor het
behoud van Broedplaats de Drijfriemenfabriek en stadstrand de Oerkap. Via Facebook
leverde de actie ruim 4100 ‘likes’ op van mensen voor wie de Drijfriemenfabriek niet
een anoniem stuk vastgoed is, maar betekenis heeft. Getuigenissen hebben wij
gebundeld en op 31 mei 2017 aangeboden aan alle fracties.
Voormalig raadslid Fritz zei ooit over de Oerkap: “Met een klein beetje geld hebben twee
jongens iets geweldigs uit de grond gestampt. Dit verloren stukje Haarlem is inmiddels
één van de leukste plekken van de stad. Dan maakt de politiek echt het verschil.”
Op 31 mei 2017 maakte deze commissie het verschil tussen vastgoed als economische
waarde met een maximale opbrengst in geld; of vastgoed als maatschappelijke waarde,
met een maximale opbrengst in kwaliteit van de leefomgeving.
In uw vorige vergadering kondigde de huidige wethouder aan, dat in februari “de eerste
stap in het verkoopproces” te verwachten is. Dan zijn we bijna twee jaar na het
betreffende besluit. Twee jaar van onzekerheid en onduidelijkheid voor het stadsstrand,
voor de creatieve ondernemers, en voor de omliggende buurten. Ondertussen heeft de
Drijfriemenfabriek een prominente plaats verworven in de Ontwikkelvisie
Spaarnesprong, en blijkt de nabijheid van het stadsstrand een verkoopargument voor
woningen in de wijde omgeving. Wij dringen er daarom bij u op aan de wethouder te
houden aan spoedige uitvoering van uw eerdere besluit en de toezeggingen van zijn
voorganger.
Aangezien velen van u, en ook de wethouder, niet bij de toenmalige besluitvorming
betrokken zijn geweest, bied ik de voorzitter hierbij nogmaals onze bundel aan.
Wederom voor ieder een full-colour print vraagt nogal een investering. We zullen
daarom de fracties en de wethouder de digitale versie sturen. Voor het geld van het
afdrukken gaan we namelijk liever een biertje met u drinken…….bij de Oerkap.

