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Geachte bewoner,

De gemeente Haarlem onderzoekt de mogelijkheden voor het bouwen van woningen tussen 
woonwijk de Krim en het Kennemer Sportcenter. In deze brief informeren wij u over de stand van 
zaken. Verder nodigen wij u uit om mee te denken over de inrichting van dit gebied en wij bieden u 
de mogelijkheid zich aan te melden voor de klankbordgroep.

Nieuwbouw IJsbaanlaan e.o.
Haarlem heeft een groot tekort aan woningen. Daarom onderzoekt de gemeente Haarlem een aantal 
mogelijke woningbouwlocaties in de stad. Eén van die locaties is het terrein tussen woonwijk de Krim 
en het Kennemer Sportcenter. De gemeente Haarlem en woningcorporatie Elan Wonen zien kans om 
op deze plek, die nu vooral wordt gebruikt als parkeerterrein, nieuwbouw te realiseren. Hierbij wordt 
gedacht aan woningen voor mensen met een bescheiden inkomen en voor andere 
inkomensgroepen. De locatie is eigendom van de gemeente.

Voorwaarden en uitgangspunten
In de raadsvergadering van 19 september 2019 is de startnotitie voor het project IJsbaanlaan e.o. 
vastgesteld. In de startnotitie staat een aantal uitgangspunten benoemd waar het project IJsbaanlaan 
aan moet voldoen. De startnotitie is te lezen op gemeentebestuur.haarlem.nl, vergaderingen, Raad, 
19 september 2019 De Ijsbaan, SRO (Sport- Recreatie en Onderwijsvoorzieningen), het CIOS 
(Centraal Instituut Opleiders Sportleiders), de wijkraad en een aantal omwonenden zijn betrokken 
geweest bij de Startnotitie voordat deze werd vastgesteld.

Vervolg
In de vervolgfase worden de uitgangspunten van de startnotitie uitgewerkt tot een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). In het SPvE wordt bepaald waar de woningen 
gerealiseerd worden en voor welke doelgroep. Ook wordt de parkeerbehoefte in kaart gebracht en 
de ontsluiting van het gebied. De gemeente heeft een bureau in de arm genomen om dit SPVE op te 
stellen. De besluitvorming blijft bij de gemeente.
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Ideeën ophalen in de omgeving
Elan Wonen en de gemeente willen bij het tot stand komen van het SPvE de naaste omgeving 
betrekken. U kent de buurt goed en uw wensen voor de toekomst vinden wij belangrijk. Om erachter 
te komen hoe de omwonenden denken over de ontwikkeling richten we een klankbordgroep op. 
Deze groep van circa 12-15 personen wordt voor Elan Wonen en de gemeente de komende tijd een 
belangrijke gesprekspartner. De leden doen mee aan de klankbordgroep op persoonlijke titel.

Klankbordgroep en werkgroep
Een aantal professionele bewoners heeft aangeboden hun expertise actief in te willen zetten bij dit 
proces. Deze mensen vormen een werkgroep die inhoudelijk input levert, terugkoppelt naar en 
adviseert aan de klankbordgroep. Via de klankbordgroep informeren we de omwonenden en 
belanghebbenden en halen wij meningen, ideeën en wensen op. Zowel de klankbordgroep als de 
werkgroep geven geen bindend advies maar doen aanbevelingen.
De Ijsbaan, SRO, het CIOS, de wijkraad en een aantal bewoners worden vertegenwoordigd in de 
klankbordgroep. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep een representatieve afspiegeling van de 
wijk is en er tussen de 12-15 mensen in plaats nemen.

9 maart 2020
Op 9 maart 2020 organiseren we een informatiebijeenkomst waar we het proces willen uitleggen en 
waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden bij de klankbordgroep. Verder zullen we het bureau 
Urbanext dat het SPvE gaat opstellen aan u voorstellen.
Plaats: CIOS Haarlem, IJsbaanlaan 4 (ingang Kennemer Sportcentre)
Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, dan kan dat bij projecten@haarlem.nl onder 
vermelding van "informatieavond.IJsbaanlaan e.o.". Kijk voor meer informatie op 
https://www.haarlem.nl/ijsbaanlaan-ontwikkeling-woningbouw/.
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