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Werkzaamheden
Bakenessergracht
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Informatiebijeenkomst op maandagavond 8 april 2013 om 20:00 uur

WERKZAAMHEDEN
BAKENESSERGRACHT
WAT VINDT EN WIL DE
OVERLEGGROEP VAN DE
BEWONERS?

1. Voorkom en beperk alle
mogelijke schade.
2. Zoek naar alternatieve
oplossingen en bespaar
kosten.
3. Behoud alle bomen aan de
gracht.
4. Maak vooraf plannen voor
eventuele noodsituaties.
5. Zorg voor onafhankelijke
taxatie van risico’s (en
daaraan gerelateerde
kosten).
6. Beperk waar mogelijk
snelverkeer en
vrachtverkeer op de gracht.
DEZE NIEUWSBRIEF IS
EEN UITGAVE VAN DE
STICHTING VRIENDEN
VAN DE BAKENES.
CONTACTADRES

Lex Hagenaars Bakenessergracht 25
023 5720348 a.hagenaars@
wxs.nl

Uitnodiging vergadering bewoners
Stand van zaken
In de nieuwsbrief van oktober/
november 2012 hebben wij jullie op de
hoogte gebracht van door de gemeente
geplande werkzaamheden met betrekking
tot vervanging van de kademuur, kappen
van bomen en vergroten riool. We
hebben onze zorgen over de
projectplanning en uitvoering met jullie
gedeeld. Na raadpleging van de
bewoners zijn we hierover met de
gemeente in gesprek gegaan. Nu, een
half jaar verder, willen wij jullie weer
uitnodigen voor een vervolgbijeenkomst.
Wat hebben wij bereikt?
✦ Een tijdelijk rijverbod voor zwaar
vrachtverkeer vanaf de Kokstraat via
de Bakenessergracht tot de Zakstraat.
✦ Een deskundigenonderzoek naar
mogelijke alternatieven (uitvoering: ing.
Bert Everts van ABT).
✦ Een ander rioolplan, minder
ingrijpend.
Bevindingen expert
✦ Het projectplan dat de gemeente
heeft opgesteld kent de grootst
mogelijke risico’s; een groot aantal
belangrijke randvoorwaarden moet
nog onderzocht worden.
✦ Er ontbreekt een grondige
risicoanalyse én een gedegen
monitoringsplan met daaraan
gekoppeld een adequaat noodplan.
✦ Er is onderzoek nodig naar de
geplande damwanden, de sloop van de
kademuur en het inbrengen van de
palen. Kortom, de gemeente moet bij
ongewijzigde doorvoering van haar
projectplan nog veel voorbereiden.
✦ Er zijn drie alternatieven
(ankerconstructies) waarmee de
kademuur gestabiliseerd kan worden.
Bij deze alternatieven kunnen de
bomen worden behouden, zijn de
kosten van de renovatie aanzienlijk

goedkoper, de voorziene
werkzaamheden minder risicovol voor
woningen, de werkzaamheden van
aanzienlijk kortere duur en zal er
minder overlast voor de bewoners zijn
dan bij het plan van de gemeente.
Huidige koers wethouder
De wethouder weigert, ondanks
eerdere toezeggingen, de alternatieve
plannen met ons te bespreken. De
wethouder heeft ermee ingestemd dat wij
een expert naar alternatieven zouden
laten kijken. Toch legt hij de uitkomsten
van dit onderzoek naast zich neer. Hij
kiest voor doorvoering van de
werkzaamheden conform het Definitief
Ontwerp 2012.
Ons is ook gebleken dat de
werkzaamheden onder drie verschillende
aannemers verdeeld zullen worden. Wij
hebben onze zorgen omtrent de
organisatie geuit en tevens verzocht om
de werkzaamheden in hun onderlinge
samenhang te beoordelen. Al onze
zorgen, die door de expert worden
onderstreept, worden door de wethouder
niet serieus genomen. Wij betreuren de
houding van de wethouder,. Eerdere
overleggesprekken, die in het afgelopen
half jaar maandelijks hebben
plaatsgevonden, gaven ons goede hoop
op een aangepast plan dat in overleg met
de bewoners zou worden opgesteld.
Informatiebijeenkomst
Graag nodigen wij jullie uit voor
een informatiebijeenkomst op
maandagavond 8 april 2013 om 20:00
uur in de vergaderruimte van de
Wijkraad Binnenstad Haarlem, Donkere
Spaarne 38, Haarlem.
Wij stellen jullie aanwezigheid zeer
op prijs en hopen op jullie inbreng.
Koffie en thee staan vanaf 19:45 uur
voor jullie klaar.
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