
Gemeente
Haarlem

Aan Bewoners van de Sportweg, Planetenlaan, Jan Gijzenkade, Korteweg en het Noorderhoutpad.

Datum 8 januari 2019

Onderwerp Uitnodiging inloopavond tijdelijke voorzieningen voormalige RFC Haarlem Stadion -16 januari

Ons kenmerk JOS/2019/010176 

E-mail Mdeboorder@haarlem.nl

Geachte omwonende van het voormalige HFC Haarlem Stadion,

Via dit bericht willen we u informeren over de mogelijke ontwikkelingen op en rond het terrein van 
FC Haarlem-Kennemerland, het voormalige HFC Haarlem stadion en het Schoter. Zoals u wellicht 
heeft vernomen is de gemeente Haarlem op zoek naar een locatie voor de bouw van een nieuwe 
sporthal, ter vervanging van de huidige Beijneshal. Een mogelijke locatie is op het terrein van Het 
Schoter, waar nu de gymzalen, noodlokalen en het fiets parkeren gesitueerd zijn. Tegelijkertijd wil 
Het Schoter een uitbreiding van de school realiseren. Op dit moment voert de gemeente een studie 
uit naar de haalbaarheid van deze locatie en zal daar naar verwachting begin 2019 een besluit over 

nemen.

Als dit besluit positief is, zal er echter voor de gymzalen en noodlokalen een oplossing gevonden 
moeten worden tijdens de bouw. De gemeente onderzoekt daarom ondertussen samen met het 
bestuur van FC Haarlem-Kennemerland, SRO Kennemerland bv. Het Schoter en andere 
directbetrokkenen of het mogelijk is om het huidige "stadionveld" een kwartslag te draaien. Aan de 
kant van de parkeerplaatsen en het benzinestation (Planetenlaan) kan dan ruimte vrijgemaakt 
worden voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Dit zijn noodlokalen voor Het Schoter, fiets 
parkeren voor Het Schoter, tijdelijke gymzalen en een tijdelijke huisartsenpraktijk. Dit zou dan in de 
zomer van 2019 moeten plaatsvinden en ook hierover moet een besluit genomen worden. We 
kunnen ons voorstellen dat deze ontwikkeling bij u vragen oproept.

Inloopavond
Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren organiseert de gemeente een inloopavond. 
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor deze inloopavond.

Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Uitgenodigd zijn:

woensdag 16 januari 2019 
Aula, Het Schoter, Sportweg 9 
tussen 19.30 en 21.00 uur
- Bewoners van bovengenoemde straten;
- Overige genodigden zoals verenigingen, wijkraden, organisaties uit 
de buurt.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Kenmerk: JOS/2019/010176
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/2



Het doel van de inloopavond is om met u in gesprek te gaan. Daarom is gekozen voor een 
inloopavond, waar u binnen kunt lopen wanneer het u uitkomt. U kunt deze avond vragen stellen 
aan de gemeente, Het Schoter en betrokken organisaties. Ook kan informatie die al bekend is 
rondom planning en besluitvorming met u gedeeld worden. Daarnaast bent u in de gelegenheid om 
aandachtspunten mee te geven. Door de spreiding in inlooptijd, verwachten wij ook een spreiding 
van het aantal bezoekers op de avond, waardoor iedereen in de gelegenheid is het gesprek aan te 

gaan.

Wie zijn er voor u die avond?
Op deze avond worden er verschillende gesprekstafels ingericht. De gemeente, Het Schoter en de 
procesmanager van de nieuw te realiseren sporthal staan u graag te woord.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mij opnemen via 14 023 of 
mdeboorder@haarlem.nl.

We hopen u te zien op deze inloopavond.

Mpt vripnHpliikp prnpt

Mevr. C.A.M. Laan
Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport.
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