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Aan het College van B en W
van de Gemeente Haarlem,
t. a. v. Mevrouw M. Haasdonk

Betreft inspraak reactie op de Conceptnota Aanpak Erfgoed en Ruimte

Geacht College,

Met instemming lazen wij bovengenoemde nota.
In het verleden heeft de Vereniging Haerlem regelmatig aangedrongen op een uitbreiding- en betere
structurering van het ambtelijke apparaat op het gebied van de monumentenzorg. Met het voldoen
aan de kengetallen uit de nota en de voorgenomen clustering lijkt deze weg te zijn ingeslagen.
Ook het vervaardigen van een cultuurhistorische kaart vindt instemming bij de vereniging, met name
de aandacht voor het naoorlogse erfgoed, alhoewel wij van mening zijn dat individuele panden van
grote waarde op een aparte lijst behoren te worden vermeld. Deze panden dienen in een eigen
kaartlaag steeds apart zichtbaar te zijn. Overigens spreekt de nota dit niet tegen.
Om de cultuurhistorische kaart door de eigen organisatie, na scholing daartoe, te laten uitvoeren lijkt
weinig doeltreffend qua tijd waar een particulier bureau met kennis van zaken ogenblikkelijk zou
kunnen starten. Qua kosten zou dit indifferent zijn.
Inhoudelijk is de nota wellicht wat mager, in de zin dat weinig wordt ingegaan op de ontwikkelkant
van het cultuurhistorisch erfgoed, maar dat het erfgoed als statisch wordt beschouwd. Dit is niet juist,
elke generatie blijkt opnieuw vorm te geven aan de omgang met het erfgoed. Omgang met erfgoed is
dynamisch. Aansluitend is de bouwopgave van nu een herbestemmingsopgave. De cultuurhistorische

kaart kan een behulpzaam middel zijn om nieuwe functies in een gebouw te combineren met
waardevolle cultuurhistorische elementen.
Tot slot delen wij u mee dat de subwerkgroep Erfgoed en Ruimte die is voortgekomen uit de
subwerkgroep Wederopbouw (de makers van het boek Wederopbouw in Haarlem) het op prijs zou
stellen gedurende het proces van de samenstelling van de cultuurhistorische waardenkaart enkele
malen te worden bijgepraat. Indien u hiertoe besluit verzoeken wij u contact op te nemen met de
heer S. Schaafsma van de subwerkgroep.
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