Gebiedsvisie voor nieuwe doelgroepen
spoor (oostzijde). Aan de noordzijde valt
het gebied Lieven de Key voor een deel
binnen de plangrens. Speerpunten voor
ontwikkelingen nabij de Spoorwegstraat
en de Zijlweg zijn functiemenging en
flexibiliteit.
Eerder stemde het college al in met de
gebiedsvisie, maar vragen uit de commissie Ontwikkeling leidden ertoe dat
meerdere ontsluitingsmogelijkheden nu
onderdeel zijn van de gebiedsvisie. Er

worden in de gebiedsvisie nu drie varianten voorgesteld, met een verkeerskundige onderbouwing voor een tweede autoverkeersontsluiting. Ook wordt voorgesteld om bij herontwikkeling de historische waterverbinding die door het
gebied loopt, te herstellen. De waterloop
aan de noordzijde van het gebied blijft
behouden. Een ander belangrijk onderdeel van de visie is het mogelijk maken
van nieuwe fietsverbindingen.
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Kop 28p kop 28p kop 28p kop 28p kop 28p
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia de-

serunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tem-
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De bewijsfuik
De eigenaar van het huis had goed
over de verbouwing van zijn huis nagedacht. Samen met een bevriende architect had hij zelf de bouwtekeningen gemaakt. Veel gepraat met aannemers. De eigenaar zou de bouw voor
het grootste deel zelf doen. Met zijn
werkgever had hij onbetaald verlof afgesproken. Ook had de eigenaar zelf
de omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente verleende die
heel snel. En ook de uitvoering liep
aanvankelijk als een zonnetje. Toen
kwam de inspecteur van het gemeentelijk bouwtoezicht. De eigenaar en de
inspecteur werden geen vrienden. De
inspecteur wilde veel weten. Heel veel.
Hoe was het beton gegoten? Waar
kwamen de balken vandaan? En ga zo
maar door. Er kwam ruzie van. En toen
legde de inspecteur een bouwstop op.
De eigenaar mocht niet meer doorbouwen voordat hij nadere informatie
had overhandigd. De eigenaar ging
hiertegen in kort geding naar de bestuursrechter. Ook dat deed hij zelf. En
hij won. De bestuurrechter hief de

bouwstop op. Toen eiste de eigenaar
van de gemeente schadevergoeding.
Hij had immers veel langer over de
bouw gedaan. Daardoor had hij niet
bij zijn baas kunnen werken en loon
kunnen verwerven. De gemeente wilde loonstroken zien om te weten wat

dan wel zijn inkomen was. De eigenaar weigerde dat. Hierop weigerde
de gemeente de schadevergoeding.
De bouwer diende een bezwaarschrift
in. De bezwaarcommissie vroeg ook
naar de loonstroken. Ook toen weigerde de eigenaar. De bouwer ging vervolgens in beroep bij de bestuursrechter. Aan de bestuursrechter legde hij
zijn loonstroken wél over. Maar dat
was te laat. De bestuursrechter beoordeelt uitsluitend de beslissing van de
gemeente op dat moment. En de gemeente kon niet anders beslissen dan
zoals zij had gedaan. Het feit dat de
bouwer zonder advocaat procedeerde,
hielp hem niet. Dit heet de “bewijsfuik”. Het is riskant om bewijs later in
de procedure te overleggen als je dat
ook eerder had kunnen doen. Welkom
in het Nederlandse bestuursrecht. Deze zaak toont ook aan dat je een heleboel zaken best zelf kunt doen, maar
dat je soms toch maar beter een deskundige in de arm kunt nemen. Een
vergelijkbare uitspraak kunt u googlen op LJN BV0313.

U kunt uw huurwoning
kopen met korting?
de hypothekadviseur

Het huidige bedrijvengebied rondom de
Spoorwegstraat moet een woon-werkgebied worden dat aantrekkelijk is voor
nieuwe doelgroepen, behalve de al aanwezige studenten en starters. Dat staat
in de gebiedsvisie Spoorwegstraat,waarmee het Haarlemse college van B&W onlangs heeft ingestemd.
Het gebied Spoorwegstraat en omgeving wordt begrensd door de Julianalaan
(westzijde), de Zijlweg (zuidzijde) en het
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Steeds vaker bieden woningbouwverenigingen de mogelijkheid aan huurders om hun huurwoning te kopen met
een kortingsregeling. Er zijn verschillende kortingsregelingen in omloop. De
meest eenvoudige regeling is uiteraard
de korting op de koopsom. De andere regelingen zijn wat ingewikkelder. Denkt
u hierbij aan de 20% starterslening van
Ymere of de 25% koopgerust-regeling
van Pré Wonen en de 25% koopgarantregeling van Ymere. Informeer naar de
voor- en nadelen van genoemde regelingen.
U bent verlost van de jaarlijkse huurstijging (voor “scheefwoners” tot 7% per
jaar) en u kunt de hypotheeklasten vastzetten voor een lange periode tot 30
jaar. De woningbouwverenigingen zijn
blij met de verkoop, omdat op deze manier de liquiditeit verstevigd wordt.
Het is interessant om te onderzoeken of dit voor u gunstig is. Er zijn nauwelijks
bijkomende kosten (vaak niet meer dan ± 3,5% en deels fiscaal aftrekbaar) en u
hoeft niet te verhuizen. Grote kans dat de hypotheeklasten lager liggen dan uw
(toekomstige) huur.
Informeer vooraf naar uw mogelijkheden op hypotheekgebied. Wellicht kan ik
u positief verrassen.
Ik wens u een goed weekend.

