STICHTING WESTELIJK TUINBOUWGEBIED HAARLEM

Nieuwsbrief maart 2013
Beste vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied,
Graag nodigen wij u uit voor de rondleidingen door ons tuinbouwgebied. Deze vinden plaats op
woensdag 10 en donderdag 11 april om 19.00 uur en op zaterdag 20 en zondag 21 april om 15.00
uur. Startpunt is ’Het Wapen van Kennemerland” aan het eind van de Ramplaan in Haarlem.
Voor deelname kunt u zich opgeven via de website of per e-mail of per post vóór 2 april. Laat ook
weten met hoevelen u komt en stuur uw antwoord naar :
SWTH
antwoordnummer 1079
2000 VB Haarlem

( Er hoeft geen postzegel op)

Mocht een bepaalde datum overtekend zijn dan doen wij u een ander voorstel.
Nu er zich al ongeveer 150 vrienden aangemeld hebben, voelen wij ons gesteund in ons streven om
het Westelijk Tuinbouwgebied groen en open te houden. Uw steun betekent dat wij aan overheden,
ondernemers en instellingen duidelijk kunnen maken dat het gebied de “”Tuin van Haarlem” moet
blijven.
Natuurlijk hopen we dat in de komende tijd meer vrienden zich melden. Ook zoeken wij nieuwe
vrijwilligers voor de werkgroep en een nieuwe voorzitter. Meer informatie over deze vacatures staat
op onze website.
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we niet stilgezeten. Onze activiteiten in de afgelopen periode
waren onder meer:

•

Onderzoek in het kadaster met de vraag: wie is eigenaar van welk perceel in het gebied? Plannen van
eigenaren bekijkt de stichting altijd in het licht van het Bestemmingsplan Binnenduinrand, waarin staat dat
het gebied open en groen moet blijven.

•

We hadden overleg met ambtenaren, politici en de wethouder voor Ruimtelijke Ordening. Voorts was er
contact met statenleden over het provinciaal beleid rond het gebied.

•

Over de plannen van de gemeente Haarlem met het Houtmanpad dienden we een zienswijze in en
drongen daarbij aan op een eenvoudige aanleg en een wijziging in het tracé.

•

Tegen de plannen om het landgoed Elswoutshoek te bebouwen heeft de stichting een visie geformuleerd
en deze in de commissie Grondgebied van de gemeente Bloemendaal nader toegelicht. Samen met Ons
Bloemendaal en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland sprak de stichting haar verontrusting uit over
deze plannen. Omdat dit gebied (evenals het grootste deel van het Westelijk Tuinbouwgebied) onderdeel
is van de Ecologische Hoofdstructuur, is bebouwing hier niet toegestaan.

•

Momenteel onderzoeken we of de afsluiting van het Marcelisvaartpad rechtmatig is.

•

Stichting De Nieuwe Akker wil een Biologisch Dynamische boerderij gaan exploiteren in het Westelijk
Tuinbouwgebied. De SWTH is zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling en gaat er van uit dat dit
particulier initiatief prima past in de bedoelingen van het Bestemmingsplan Binnenduinrand.
Wij hopen wij u te zien bij de rondleiding!

