Gericht aan bewoners van het gebied Nieuwe Groenmarkt - Krocht
Haarlem, 12 juni 2021

Betreft: Uitnodiging voor buurtbijeenkomst op vrijdag 9 juli
Beste bewoner of ondernemer aan/in de directe omgeving van de Nieuwe Groenmarkt,
Al jaren wordt er gesproken over een herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt/Krocht en over de verkoop
van de Groenmarktkerk en ernaast liggende panden. Het lijkt nu alsof er na de zomer eindelijk veranderingen
op komst zijn.
Als groep van bewoners en andere betrokkenen stellen we voor om ons als buurt op de ontwikkelingen voor
te bereiden en zo mogelijk daarop invloed uit te oefenen. Met velen zijn wij van mening dat het gebied van
de Nieuwe Groenmarkt bijzondere kernwaarden bevat, die voor de toekomst bewaard en versterkt moeten
worden. In de bijlage vind je meer informatie hierover.
Tijdens een buurtbijeenkomst op 9 juli willen we stilstaan bij de historie en het karakter van de straat en thema’s die spelen bij de inrichting van de publieke ruimte in de binnenstad. Dit doen we met de sprekers Simon
Franke van Trancity, platform voor stedelijke vernieuwing en met Joris Obdam, voormalig straatpastor van
Stem in de stad en nu projectleider van de Antonius Gemeenschap. Ook willen we graag van meer bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen horen welke betekenis de straat en het kerkgebouw voor hen heeft.
De bijeenkomst start vrijdag 9 juli om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur met een drankje.
Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Vanwege de corona regels kunnen we helaas maximaal 50 personen in de kerk
ontvangen en is aanmelding vooraf verplicht. Bij de binnenkomst word je geregistreerd en word je gevraagd om 1,5 mtr afstand te
houden en een mondkapje op te houden totdat je op je vaste plaats zit.

Svp reservering vóór 26 juni:
met vermelding van naam en aantal personen via email adres van Michael Kolf : michael@picadia.com
of door het invulstrookje in zijn brievenbus te doen: Nieuwe Groenmarkt 41.
Als je niet aan deze bijeenkomst kunt deelnemen maar wel op de hoogte wilt blijven, dan kan je dat ook
laten weten. Je kan je ook met je mobiele telefoonnummer aanmelden voor de al bestaande BuurtApp groep.
We kijken uit naar je reactie en hopen je te ontmoeten op vrijdag 9 juli.
Buurtcomité Herinrichting:
Andrea (Nw. Groenmarkt 4), Eillis (Nw. Groenmarkt 3-B), Els (Nw. Groenmarkt 1), Huib (K. Elleboogsteeg 7),
Ria & Mike (Nw. Groenmarkt 31), Michel (Krocht 2), Michael (Nw. Groenmarkt 41), Bernadette (Groenmarktkerk) en Joris (Antonius Gemeenschap).

Ik meld mij aan voor de buurtbijeenkomst op 9 juli met ...... personen.
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden via email: .....................................................................................................
Ik meld mij aan voor de bestaande BuurtApp groep ‘Nieuwe Groenmarkt’ met tel nr: 06 - .....................................
Naam: ..................................................................................
[Brievenbus > Michael Kolf, Nieuwe Groenmarkt 41]

Adres: ....................................................................................
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Bijlage: Terugblik en de stand van zaken dd juni 2021

De straten
In november 2017 heeft de gemeente een viertal ontwerpen voor de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht aan bewoners heeft voorgelegd. Daarna is het project stilgelegd vanwege de onduidelijkheid over een mogelijke (ondergrondse) fietsenstalling. Per 1 juli 2019 zijn de straten autoluw geworden en
sindsdien is er weinig zichtbaars gebeurd. Hieronder is te lezen welke acties er zijn geweest met als resultaat
dat de gemeente het voornemen heeft om eerst de buurt uit te nodigen als zij weer verder gaat met dit project en daarin rekening te houden met de historische en sociaal maatschappelijk waarden van de straat.
De kerk
Een andere verandering die gaat komen is de aangekondigde sluiting van de Groenmarktkerk en verkoop
(of verhuur) van pastorie en aanpalende panden. (Nw Groenmarkt 16-14, 12 en 10 en Zoetestraat 5). Wat
er precies met dit vastgoed gaat gebeuren zal later dit jaar duidelijk worden; de kans is groot dat er woon(zorg)appartementen gaan komen. Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is kan ze in ieder geval niet
gesloopt worden. Vanwege de gemeentelijke bestemming (behoud van de “open maatschappelijke” functie)
mogen er geen woningen komen. Er zijn wel ideeën voor een culturele en maatschappelijke invulling van het
kerkgebouw, maar alle plannen voor een herbestemming worden aangehouden omdat er ook een kans is
dat de kerk bij het overige vastgoed wordt betrokken.
Wat gebeurt er momenteel: In en vanuit de kerk worden behalve religieuze bijeenkomsten ook andere activiteiten georganiseerd door een kleine Groenmarktkerkgemeenschap (deze is echter geen eigenaar van de
kerk, het parochiebestuur en feitelijk het bisdom beslist over de nieuwe bestemming). Daarnaast is de vrijwilligersorganisatie Antonius Gemeenschap actief vanuit de pastorie en kerk en zijn er ook activiteiten vanuit
het Stadsklooster Haarlem.
Mei 2019: In de Pletterij vindt een debat plaats met experts en bewoners over de inrichting van de Nieuwe
Groenmarkt en de herbestemming van de Groenmarktkerk. Hier wordt o.a. een appèl aan de gemeente geformuleerd om voor de inrichting van de straat niet alleen economische en infrastructurele uitgangspunten
te laten gelden, maar ook sociaal maatschappelijke criteria.
Jan 2020: Op uitnodiging van de gemeente brengen vrijwilligers van de Groenmarktkerk, Antonius gemeenschap en Wijkraad binnenstad met dit appèl een bezoek aan de afdeling gebiedsmanagement. De gemeente
maakt duidelijk dat er eerst een besluit genomen zal worden over een fietsenstalling boven- of ondergronds
van de Nieuwe Groenmarkt, voordat men verder kan gaan met de rest van de straten. Of die fietsenstalling
er komt, is afhankelijk van de uitkomst van gesprekken van de gemeente met de eigenaar van het voormalig
V&D- gebouw. Als de gemeente gebruik mag maken van de winkelkelders als fietsenstalling vervalt het voornemen van een stalling onder de Botermarkt en houdt de gemeente een budget over voor een ondergrondse
stalling aan de Nieuwe Groenmarkt. Zo is het plan.
In jan 2020 vindt er een kleinschalige brainstormsessie plaats met bewoners en vertegenwoordigers van
de sociale instellingen over welke wensen er zouden zijn voor de herinrichting. Hier worden allerlei ideeën
geopperd om de stadsoase te versterken en er komt naar voren dat er meer verbinding mag zijn tussen wat
er in de straat en wat er achter de gevels van de instellingen gebeurt. Een vervolg van deze brainstorm op
grotere schaal vindt als gevolg van de corona pandemie niet meer plaats.
Mei 2020: omdat de uitvoering van het fietsenplan op de agenda van de gemeenteraad staat voeren we
inspraak bij de commissie Beheer met steun van Groenmarktkerkgemeenschap, Stem in de stad, Antonius
gemeenschap en Wijkraad Binnenstad. Met als doel om de aandacht te vestigen op het bijzondere karakter
van onze straat. Een viertal fracties geven steun aan onze oproep. Wethouder Robert Berkhout zegt toe dat
bij de herstart van het project er een bijeenkomst met de buurt georganiseerd zal worden. Men hoopte toen
dat dit in het voorjaar van 2021 kon plaatsvinden.
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Oktober 2020: publicatie van het ‘groene’ boekje met daarin Het Verhaal van de Nieuwe Groenmarkt, waarin
de historie en de kernwaarden van de straat zijn beschreven. Een digitale versie is beschikbaar op de site van
de Trancity, de Groenmarktkerk en de Wijkraad Binnenstad.
Februari 2021: een gesprek vindt plaats met de gebiedsmanager binnenstad Christien Jordaan en gebiedsverbinder Ingrid Hamer over de voortgang van het project en na aanleiding van de publicatie van het ‘groene
boekje’. Uitkomst: De gesprekken met de eigenaar van het V&D gebouw over het gebruik van hun kelders
blijken nog gaande. Men verwacht dat voor de zomer het project van de herinrichting weer kan worden
opgestart. Er wordt bevestigd dat dan de buurt als eerste wordt uitgenodigd. Na enige aansporing van onze
kant gaf men aan dat er dan ook opnieuw gekeken zal worden naar het Programma van Eisen (dat stamt uit
2017): wat goed is moet gehandhaafd worden, maar als er sprake is van voortschrijdend inzicht dan wil men
daar wel opnieuw naar kijken. Men uitte zich ook positief over het bijzondere karakter van de straat, zoals
in het ‘groene boekje’ beschreven. Nelleke Manschot van het team Cultureel Erfgoed, die ook bij het gesprek
aanwezig is, begrijpt de betekenis van het kerkgebouw voor de waarde van straat en zegt toe daar waar
mogelijk haar invloed aan te wenden voor een passende bestemming van het kerkgebouw, binnen de ‘open
maatschappelijke functie’.
Mei 2021: in de buurt wordt een brief verspreid met een tussenbericht van de gemeente dat men voor de zomer een besluit verwacht over de fietsenstalling onder het V&D-gebouw en dat er dan een nieuw voorlopig
ontwerp van de straat gemaakt wordt, waarop de buurt kan reageren. Wij hebben laten weten dat we niet
achteraf willen reageren, maar betrokken willen worden bij het maken van de plannen. Dus niet via de weg
van inspraak, maar als buurtgemeenschap meedenken.

Kernwaarden
De doelstellingen voor de toekomst zijn te vertalen in een paar kernwaarden voor het gebied, zoals die ook
naar voren kwamen in bijeenkomsten zoals het debat in de Pletterij van 7 mei 2019 en het overleg tussen
direct bij de Groenmarkt betrokkenen, zoals instellingen en bewoners.
Bewaar en versterk:
•H
 et unieke karakter van deze plek: sociale boulevard en stadsoase. Hier laat Haarlem zien een ongedeelde en inclusieve stad te zijn waarin niet elke plek in het centrum een horeca- of winkelfunctie vervult.
Koester de diversiteit van de Haarlemse gemeenschap en de rust die deze plek uitstraalt.
• De kerk en omliggende gebouwen in hun functie voor maatschappelijk en cultureel gebruik. Koester (de
geschiedenis van) deze eeuwenoude plek voor bezinning in onze 24/7 samenleving.
• Het plein als publieke ruimte. Zorg voor een herinrichting die gebruik en participatie van bewoners,
bezoekers en gebruikers mogelijk maakt en die de verbondenheid van de maatschappelijke instellingen
en hun doelgroepen met de stad zichtbaar maakt. Koester ontmoeting en uitwisseling tussen bevolkingsgroepen.
Dit is een fragment uit: Nieuwe Groenmarkt, Sociale boulevard en stadsoase, een Haarlems verhaal. Oktober 2020.

Deze publicatie (op de avond is er voor iedereen een exemplaar beschikbaar) is digitaal te downloaden op:
www.trancity.nl
www.groenmarktkerk.nl
www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Met dank aan TINTO voor het kopieërwerk.
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