
Samenvatting bijeenkomst over de Nieuwe Groenmarkt bij de gemeente Haarlem 
30 januari 2020 
(verslag van Iskandar Serail en Bernadette Meertens) 

Van de kant van de gemeente waren aanwezig: 
• Christien Jordaan (Gebiedsmanager Centrum) 
• Ingrid Hamer (Gebiedsverbinder Centrum) 
• Hugo Alefs (Dienst Omgevingsbeleid, Erfgoeddeskundige) 

Als genodigde waren aanwezig: 
• Simon Franke (publicist Trancity),  
• Joris Obdam, (voormalig straatpastor, projectmanager Antonius Gemeenschap) 
• Iskandar Serail (Stichting Stadsgesprekken, moderator Pletterij debat) 
• Tamara Sterman (37PK, mede-organisator Pletterijdebat 7 mei) 
• Liesbeth Visee (Nieuwe Vide, idem) 
• Gabriel Verheggen (ABC Architectuurcentrum, ook mede-organisator en panellid bij het debat) 
• Dorine van Hoogstraten (adviesbureau omgevingskwaliteit Mooi Noord-Holland, panellid Pletterijdebat) 
• Wouter Hoebink (Kunstenaar, heeft onderzoek gedaan naar de Nieuwe Groenmarkt ivm opdracht voor 

kunst in de openbare ruimte) 
• Sjaak Dekkers (Historische Vereniging Haerlem) 
• Martin Favié (wijkraad Binnenstad) 
• Pieter Klein Beernink (afgevaardigde van het parochiebestuur) 
• Alison McDonnell en Bernadette Meertens (beiden parochiaan) 

Christien Jordaan begint met een schets van de stand van zaken. De gemeente werkt aan een Fietsactieplan 
2020-2022, dat naar verwachting nog voor de zomer voor besluitvorming in de gemeenteraad komt. Daarin wordt 
ook aangegeven waar op verschillende plaatsen in de stad grote voorzieningen voor fietsparkeren gesitueerd 
worden, en hoe dat dan moet gebeuren (ook de vraag wel of niet ondergronds). Tot die tijd staat de herinrichting 
van de Nieuwe Groenmarkt ‘on hold’.  

Input van de aanwezigen: 
• Het lijkt erop dat de gemeente eerst bepaalt wat de functie van de Nieuwe Groenmarkt moet worden tav 

het fietsparkeren en daarna gaat nadenken over de inrichting ervan. De kaders zijn dan al gezet. 
Eerst zal dan het besluit over de oplossing voor het fietsparkeren worden genomen en daarna wordt het 
Programma van Eisen opnieuw bekeken. Dat lijkt de verkeerde volgorde. Zoals op alle plekken in de 
stad waar fietsstallingen gesitueerd worden zal ook voor de Nieuwe Groenmarkt bekeken moeten 
worden wat dat met de plek doet. 

• De markt is van historische en sociaal maatschappelijke waarde. De kwaliteiten van deze bijzondere 
plek in de stad lijken niet te worden meegenomen.  

• De nieuwe Omgevingswet vraagt om de herinrichting van een straat integraal te bekijken. 

Reactie van de gemeente vertegenwoordigers: 
• Vanwege de enorme toename van fietsen zal het fietsparkeren altijd een onderdeel zijn van de 

herinrichting van straten.  
• Men realiseert zich dat het een bijzondere plek is, en dat daarmee ook zoveel mogelijk rekening 

gehouden zal worden, maar die fietsen zullen toch ergens moeten komen. En men wijst erop dat het 
budget van de gemeente wel beperkt is.  

• Desgevraagd kan nog niet gezegd worden hoe de besluitvorming straks zal gaan over het 
Fietsactieplan, omdat het plan nog niet klaar is. Daarna hangt het af van de discussie in de 
gemeenteraad. 

• De mensen van de gemeente stellen verder dat het niet mogelijk is om de hele problematiek integraal te 
benaderen: “Als je alles met elkaar verbindt, kun je nooit een besluit nemen. Bovendien gaan de 
ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit en het fietsverkeer heel snel. Daarom is het belangrijk dat 
er flexibiliteit blijft bestaan in de ontwikkelingen. 
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• De gemeentevertegenwoordigers stellen dat ze ook niet helemaal in beeld hebben hoe het proces rond 
de Nieuwe Groenmarkt tot nu toe gelopen is: “We weten niet precies wat er al aan participatie heeft 
plaatsgevonden, maar het is niet de bedoeling om het hele proces weer over te doen.” 

Reacties van de aanwezigen: 
• Er wordt op gewezen dat het voortraject inmiddels alweer zo lang geleden heeft plaatsgevonden, dat het 

wel degelijk logisch is om het opnieuw te doen. Het Programma van Eisen is van bijna 3 jaar geleden, 
waarbij overigens toen geen inspraak is geweest door ondernemers en instellingen. Het PvE moet in 
ieder geval geactualiseerd worden vanwege alle ontwikkelingen in de stad (fietsdrukte, andere trends in 
winkelen). 

• De herinrichting van de straat moet van goede kwaliteit zijn, juist omdat het voor jaren zal gelden. Dat 
vraagt om scherpe keuzes (binnen die integrale benadering). 

• Er wordt opgemerkt dat in juni tijdens de informatiebijeenkomst door de procesmanager Paul Miltenburg 
aan de bewoners en instellingen uitleg is gegeven van de planning van de 2 ontwerpvoorstellen (met en 
zonder de fietsenkelder). De deelnemers aan die bijeenkomst hebben daarna niets meer gehoord over 
de plannen. Van deze informatiebijeenkomst leken de gemeentevertegenwoordigers niet op de hoogte. 
Er is nu geen procesmanager meer voor de openbare ruimte, die gaat er pas komen als er een besluit is 
genomen over de Nieuwe Groenmarkt. Christien Jordaan zal daarom hierop actie ondernemen. 

• De gemeentevertegenwoordigers geven aan bereid te zijn met een bredere blik naar het Programma 
van Eisen te kijken. 

Aan het slot van het gesprek is nog kort gesproken over de toekomst van de kerk. Hugo Alefs bevestigt dat er met 
het bisdom en het parochiebestuur gesproken wordt over de kerkenvisie. Het eerste doel is om een dialoog op 
gang te brengen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de visie, maar zal het proces 
faciliteren. Daarbij zal de gemeente op de eerste plaats luisteren wat de zorgen en de vragen van de 
kerkbestuurders zijn. Vanuit de aanwezigen wordt de wens uitgesproken om ook parochianen hierbij te betrekken.  
Christien Jordaan stelt dat de gemeente in beginsel niet te veel voorwaarden aan de herbestemming van de kerk 
wil stellen: het is volgens haar juist in de geest van de nieuwe Omgevingswet om initiatiefnemers zo veel mogelijk 
ruimte te geven, binnen een integraal afwegingskader.  

Al met al was het een vriendelijk gesprek, waarbij het soms wel leek alsof de gemeente voor het eerst hoorde dat 
er serieuze vragen werden gesteld of het überhaupt wenselijk is om fietsparkeren op de Nieuwe Groenmarkt te 
organiseren. Maar waaruit, zoals verwacht, geen enkele concrete toezegging of afspraak is voortgekomen. Het 
was wel nuttig om met zo’n brede vertegenwoordiging het appèl te doen op de gemeente om de herinrichting 
zorgvuldig te plannen. 
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