
Van: Voogd, Nico
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 17:08 
Aan: HenS - Post <Post@haarlemmerliede.nl>
CC: HenS - Collegeleden <collegeleden(®haarlemmerliede.nl>; Kerkhoff, Dicky 
<dickykerkhoff(®haarlemmerliede.nl>; Frank Duits <infraduits@quicknet.nl>; Gerard Wehkamp 
(gwehkamp@ziggo.nl) <gwehkamp@ziggo.nl>; Henk Koelman <hjm.koelman@planet.nl>; Henk 
Werner <henk@hwgm.nl>; Theo van Heese <Theo@vintagegarden.nl>
Onderwerp: FW: splitsing huis van Kortekaas

Deze mail gaat donderdag a.s. met de digitale weekmail naar de raads- en commissieleden.

Met vriendelijke groet,

N.S. (Nico) Voogd
Raadsgriffier gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
^ 06-474 913 86 / 020 407 90 00

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude

STEM
OP 21 NOV

GEMEEHTERAADS 
VERKIEZINGEN 
NIEUWE GEMEENTE 
HAARLEMMERMEER

Van: Tonny Kortekaas [mailto:c.kortekaas@quicknet.nl1 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 17:04 
Aan: Voogd, Nico <voogd@haarlemmerliede.nl> 
Onderwerp: splitsing huis van Kortekaas

Geachte gemeenteraad,



Sinds 1985 wonen wij naar volle tevredenheid aan het dorpsplein 11 in Haarlemmerliede, ook 
zijn wij beide geboren en getogen in Haarlemmerliede.

Nu wij ouder worden zijn wij over onze toekomst na gaan nadenken en kwamen we tot de 
conclusie dat wij graag in ons huis willen blijven wonen.
Ons huis, dat wij altijd bewoond hebben met onze eigen vier zoons en daarbij de nodige 
pleegkinderen, is nu te groot om door twee mensen bewoond te worden.
De perfecte oplossing lijkt ons dan ook om de woning kadestraal te splitsen en gezamenlijk met 
onze zoon en zijn vriendin te bewonen. We willen het kadestraal splitsen omdat we onze andere 
zoons niet tekort willen doen.

28 Februari 2018 zijn we naar het gemeentehuis gegaan om informatie in te winnen wat de 
mogelijkheden zijn.
Daar werd ons uitgelegd dat er een wijziging of uitzondering moet komen op het 
bestemmingsplan een zogenaamde kruimelregeling.
Op onze vraag hoe we dat konden aanvragen werd het antwoord gegeven: "doe maar niet 
anders gaat iedereen dat doen".

Dit antwoord konden we niet zoveel mee dus wij zijn op zoek gegaan naar iemand bij de 
gemeente die ons er meer over wilde vertellen.
Dat lukte in de eerste instantie niet, uiteindelijk kwamen we in contact met dhr. Mollenbrok.
Hij heeft ons enorm geholpen.
Hij heeft alles uitgelegd en het plan voorgelegen aan de stedenbouwkundige.
Die gaf het volgende argument: ."Uw woning maakt onderdeel uit van een kleinschalig buurtje. 
Over het algemeen zal het toevoegen van één woning niet veel gevolgen hebben voor de 
omgeving echter dit levert wel mogelijkheden op voor de overige woningen in het buurtje 
(splitsen woningen). Het karakter van het buurtje zal verstedelijken, de parkeerdruk neemt toe 
en de groenvoorzieningen zullen onder druk komen te staan. Er zijn geen argumenten om het bij 
deze woning toe te staan en andere verzoeken te weigeren. Juist om het zo gewaardeerde 
dorpse karakter van de buurt te behouden wordt geadviseerd om geen medewerking te 
verlenen".

We waren het hier niet mee eens, maar omdat het geen officiële aanvraag was konden we geen 
bezwaar maken.
We hebben een architect een nieuwe situatie laten tekenen, waar 2 parkeerplaatsen 
gerealiseerd zijn op onze eigen grond achter het huis, dit zal niet ten koste gaan van de 
groenvoorziening. Daar wij de enige bewoners zijn die via de openbare weg bij de eigen grond 
achter het huis kunnen komen, is het argument van precedentwerking ook ondervangen.
Tevens hebben we aan al onze buurtbewoners gevraagd of zij bezwaar hadden en ieder heeft 
zijn handtekening gegeven voor dit plan. Ook hebben we enkele citaten uit de nota wonen 
2014-2018 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude toegevoegd waar ons plan 
duidelijk aansluit op deze nota.
18 juli 2018 hebben we onze aanvraag ingediend.
23 augustus 2018 kregen we een negatief antwoord op onze aanvraag, de reden was: "We 
kunnen niet instemmen met de splitsing van de woning, omdat dit een precedent schept.
Daarbij is het parkeren niet goed opgelost."



Onze verbazing was groot, het leek net of ze ons plan niet goed gelezen hadden. We hadden het 
parkeren toch opgelost op eigen grond? We hadden toch argumenten gegeven waardoor het 
geen precedentwerking had. Wat betekent de nota wonen dan? We hebben contact gezocht 
met de gemeente omdat wij de afwijzing niet begrepen.
Tot nu toe is er nog geen enkele bevredigend antwoord gekomen op onze vraag.

Enkele opmerkingen hebben we gehoord zoals: "ach, iemand heeft het ook al aangevraagd en 
toen hebben we ook nee gezegd". "Het is een principe afwijzing". "Er is geen beleid voor, dus 
dan zeggen we maar nee". "Wij zien geen zwaarwegende redenen om hieraan mee te werken". 
Als wij kritische vragen stelde naar aanleiding van deze opmerkingen kon niemand ons daar 
antwoord op geven. Dan werd ons beloofd we gaan het uitzoeken voor u. Daar hoorde we 
vervolgens niets op terug.

We zijn er achter aan blijven bellen want we begrijpen het niet.
We hebben de nota wonen 2014-2018 gelezen, we hebben het parkeren opgelost, bij geen 
ander woning van het dorpsplein is een zelfde
situatie als bij ons van toepassing, dus precedentwerking is niet van toepassing.
Helaas antwoorden bleven uit.
Gefrustreerd hebben we geprobeerd in contact te komen met de betreffende wethouder, 
verder dan de secretaresse kwamen we niet.
Ze ging het voor ons uitzoeken en zou terug bellen.
Dit gebeurde weer niet. Hoe nu verder?

Uiteindelijk is het ons gelukt met tussenkomst van iemand van de Gemeenteraad om in contact 
te komen met dhr. van Haeften.
Dinsdag 30 oktober 2018 hebben we nu uiteindelijk met dhr. van Haeften en de 
verantwoordelijke ambtenaar een afspraak bij ons thuis.
Wij hopen dat we hen dan kunnen laten zien dat de bezwaren, zoals nu genoemd, niet van 
toepassing zijn.

Omdat de kwestie inmiddels al 8 maanden speelt willen wij dit plan toch onder de aandacht van 
de gemeenteraad brengen.
Zodat u op de hoogte bent van onze wens en weet hoe het een en ander is gegaan.
Wij hopen dat het gesprek naar onze tevredenheid zal verlopen en hebben vertrouwen in een 
voor ons, goede oplossing.

Vriendelijke groeten 
Kees en Tonny Kortekaas

Q Virusvrij, www.avq.com


