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1 Samenvatting
De mogelijke komst van een groot hotel in onze wijk en reacties van wijkbewoners n.a.v. deze
ontwikkeling, zijn aanleiding geweest om specifiek over dit onderwerp een enquête op te zetten (zie
voor de verantwoording de bijlage/bladzijde 12). De enquête is via de website/social media van de
wijkraad verspreid. Er waren 101 respondenten uit de wijk. De (vragen en) antwoorden van de
respondenten waren kort samengevat:

Wat zou je het liefst willen in de Prins Hendrikstraat (1)?
•
•
•
•

47 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan {*})
34 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
9 % wil niets veranderen
10 % anders

Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat (43a)?
•
•
•

•

55 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
19 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
13 % wil niets veranderen
13 % anders

Wat zou je het liefst willen in de Sophiastraat?
•
•
•
•

48 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
16 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
21 % wil niets veranderen
15 % anders

Op de aansluitende vraag/vragen of er wel nieuw mag worden gebouwd in de
Sophiastraat:
•
•
•

41 % vindt van wel
54 % vindt van niet
5 % vindt wat anders

Conclusies:
Op grond van de antwoorden van de 101 respondenten trekt de wijkraad de volgende conclusies:
•

•
•

De respondenten zijn vrij algemeen tegen hotelontwikkelingen in de Wilhelminastraat en
Sophiastraat: respondenten willen daar woningen/appartementen, of eventueel een kantoor
zoals het nu is. In de Sophiastraat willen de respondenten ook graag groen. Er is bij de
respondenten veel zorg over een 7x24 uurs hinder van komende en vertrekkende
gasten/personeel en bevoorrading.
De respondenten willen in iets mindere mate graag woningen/appartementen in de Prins
Hendrikstraat en zij zijn in het algemeen wat minder negatief over een hotel op deze plaats.
Nieuwe bebouwing in de Sophiastraat roept bij de respondenten veel weerstand op. Met
name als dat ook nog wordt gecombineerd met horeca, bevoorrading en parkeerbewegingen
van gasten en personeel van een hotel.

{*} Er is t.a.v. beide beoogde hotellocaties sprake van twee verschillende bestemmingsplannen.
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2 Spreiding en response van de Enquête

Figuur 1 Spreiding; kleuren betreffen antwoord op de vraag "Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat?
N.b. dit betreft een indicatie.

De enquête is ingevuld door 101 respondenten. Respons van buiten de wijk (3) is in deze rapportage
buiten beschouwing gelaten. De afbeelding toont de spreiding over de wijk.
De toegepaste kleuren hebben betrekking op het antwoord op de vraag: ”Wat zou je het liefst willen
in de Wilhelminastraat?”
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3 Prins Hendrikstraat 1

Samengevat:
• 47 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
• 34 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
• 9 % wil niets veranderen
• 10 % anders (zie onder)
Andere reacties van respondenten
Restaurant. Museum.
Sociale huurwoningen voor starters en jongeren.
Bestemmingsplan VRD/de Kamp/Heiligelanden voorziet al in een hotel in het voormalige EG: de
Egelantier.
Woningen/appartementen voor ouderen (“knarrenhof” = toekomstwoonvorm).
Cultuurhuis (culturele instelling) met o.a. een podium
Zorgcentra/hotel voor herstellende binnenstad ouderen
Kleinschaliger hotel
Vooral BETAALBARE woningen; ook voor starters en ouderen die kleiner willen gaan wonen.
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4 Wilhelminastraat 43a

Samengevat:
•
•
•
•

55 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
19 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
13 % wil niets veranderen
13 % anders (zie hieronder)

Andere reacties van respondenten
Kantoor (zoals nu).
Deze wijk mist echt een basisschool. De Kring is te ver weg, de Dreef te vol.
Zo niet, dan is een hotel ook goed.
Sociale huurwoningen voor starters en jongeren.
Werk en flexruimte voor jonge ondernemers/kantoor.
Kinderdagverblijf.
Woningen voor groepen ouderen als de woonvorm voor de toekomst voor zelfstandig wonende
ouderen.
Kleinschalig hotel.
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5 Sophiastraat

Samengevat:
•
•
•
•

48 % is voor woningen/appartementen (binnen Bestemmingsplan)
16 % is voor een hotel (afwijkend van Bestemmingsplan)
21 % wil niets veranderen
15 % anders (zie hieronder)

Andere reacties van respondenten
Sociale woningen voor starters en jongeren.
Groen of speelterrein (openbaar/gemeenschappelijk).
Niet hoger dan 4 meter
Liefst geen extra bouw, indien deze toch gerealiseerd wordt, dan minder hoog dus alleen begane
grond, met dak zoals op de tekening, niet een extra etage.
Iets kleinere hotelfunctie aan deze zijde om overlast te verminderen.
Huisvesting voor ouderen uit de buurt. Goed voor de doorstroming.
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6 Sophiastraat; mag er nieuw worden gebouwd?

•
•

•

41 % vindt van wel
54 % vindt van niet
5 % vindt wat anders

Wanneer je tegen aanbouw bent in de Sophiastraat kun je dan aangeven waarom?
Ik verwacht dat de rust die er nu is in de straat, zal worden verstoord.
Te veel bebouwing.
Zoals het er nu uitziet past het bij de rest van de Wilhelminastraat en de wijk.
Een hotel, met overlast, verkeer, rolkoffers en geen binding met de buurt hoort hier niet en zou zeker
geen wijziging in het aanzicht van de buurt moeten geven.
Tenzij er eigen parkeergelegenheid wordt gemaakt, zoals die ook bij de voormalige HBS (Oude Zijlvest)
is gerealiseerd.
Zonde van het mooie historische pand.
Verstoring bestaande bouw. Te veel steen.
Aangezicht, drukte, hinder, overlast
Ik wil graag wat ruimte houden. Niet elke centimeter moet volgebouwd worden.
Liever wat meer groen.
Het is er nauw en donker dat verdient dus eerder opening dan verdichting!
Het wordt veel te massief en vol in een kleinschalige wijk
Uit esthetisch oogpunt zie ik liever geen aanbouw.
Tevens denk ik dat het overlast geeft voor omwonenden.
Drukte en hoogte. Liever meer groenvoorziening.
Het is gewoon te krap daar!
Tussen al die krappe straatjes moeten ook stukjes open en luchtig blijven!
Levert dit meer nieuwe appartementen op?
Het is in de Vijfhoek al veel te druk!
Ik wil geen groot hotel
Het is goed zoals het is.
Het karakter mag niet worden aangetast
-8-

Er is al heel weinig groen in onze wijk.
Daarom zie ik liever dat deze ruimte gebruikt wordt voor groen.
Ik woon recht achter de geplande aanbouw. Als de bouw doorgaat verlies ik aanzienlijk dag/zonlicht,
verlies ik volledig mijn privacy, daalt mijn huis aanzienlijk in waarde en krijg ik te maken met extra
(geluid/stank) overlast.
Omdat het: 1) bij mij compleet mijn dag/zonlicht weg zal nemen, 2) het voor extra (geluid)overlast zal
zorgen, 3) het voor mij een inbreuk in privacy zal betekenen, 4) de waarde van mijn huis hierdoor flink
naar beneden zal gaan.
Het is nu prima zo.
Er is een tekort aan groen in dit gebied en te weinig ruimte voor meer activiteit, ook met betrekking tot
toename verkeer.
Alles te veel op elkaar gepropt.
Er is te weinig groen en ruimte in de binnenstad dus extra bebouwing is niet wenselijk
Groen is schaars in de Vijfhoek en de mogelijkheden tot meer groen is al helemaal zeer beperkt. Hier
hebben we een mogelijkheid beton op te heffen en groen toe te voegen. Bovendien zal elke bijbebouwing een extra druk leggen op wat verder al zo schaars is: rust, parkeerruimte, verkeer doorvoer,
een goed werkend riool
De hoogte van deze nieuwe aanbouw levert voor omwonenden een vermindering van privacy, tevens
heeft de hoogte hiervan een enorme impact op de directe buren en ontneemt deze bijna alle zon in de
tuin.
Hoogbouw niet gewenst in binnenstad
Begrijp ik dan goed dat er ook een ingang van het hotel vanuit de Sophiastraat komt?
Want daar ben ik het niet mee eens. Ook niet als gasten van het hotel daar mogen parkeren.
Dat maakt de toch al krappe Sophiastraat dan onbegaanbaar voor bewoners.
En appartementen hebben we al genoeg in de wijk.
Laten we zuinig zijn op de ruimte die we hebben, vooral niet verder volbouwen. Maak het groen,
zonder bebouwing.
Het is niet goed voor de grond als alles vol gebouwd wordt
De stad wordt dichtbebouwd op deze manier!
Houdt ruimte over om op eigen terrein te parkeren i.p.v. op straat.
Behoud parkeerplaatsen i.v.m. parkeerproblematiek.
Dit monumentaal gebouw in stand houden, dus zoals het nu is.
Extra bebouwing vervuilt het aanzicht en zorgt voor overlast (onder andere: haalt veel natuurlijk licht
voor de directe omgeving weg, gaat ten koste van privacy van huidige bewoners, verkeersoverlast,
stank, 24/7 drukte en lawaai).
Aantasting van privacy, inkijk omwonenden; Aantasting (zon-)licht omwonenden; Problemen
riolering/waterafvoer; Indien woningen/hotel: verkeers- en geluidsoverlast, ook buiten kantooruren;
Stankoverlast (restaurant);
De hele wijk is al zo enorm volgepropt met weinig groen…
Wij kunnen nu al niet rustig in onze woonkamer zitten zonder dat er meer dan 10 groepen met
toeristen naar binnen kijken, als er een hotel komt komen er meer toeristen en wordt dat alleen maar
erger. Daarnaast is er al weinig parkeerruimte voor de buurtbewoners en een aanbouw kan ten kosten
gaan van de parkeerplekken
Nieuwbouw in zo’n authentiek oud centrum vind ik geen gezicht en doet afbreuk.
Het karakter van de oude wijk verdwijnt daar en wordt benauwd.
Beter een groenplek voor woningen.
Dit is een unieke kans om in de Vijfhoek meer groen te realiseren. Maak van het bestaande
bouwvolume appartementen en maak van de ruimte erom heen tuin, voor de bewoners van de
appartementen, of - nog mooier - voor de hele buurt.
Het wordt voller.
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Er is te weinig groen in Haarlem. Dit is een van de weinige mogelijkheden om groen in de stad toe te
voegen.
Te vol, liever groen.
Er is meer dan genoeg steen. Gebruik de plek voor meer groen.
Het is al veel te vol en bewoners hebben simpelweg recht op woongenot zonder extra overlast.
Teveel bebouwing op een te klein gebied met al te weinig groen en broodnodige speelruimte voor
kinderen.
Ik wil rust en vrede in de straat waar je al zo dicht op elkaar woont.
Bebouwing volgens plan vind ik te hoog.
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7 Sophiastraat; andere ideeën
Op de open vraag voor andere ideeën voor de Sophiastraat zijn veel suggesties gedaan.

Andere suggesties van respondenten uit de wijk:
Er is veel behoefte aan een verzorgingshuis voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Een
binnentuin past er prima bij.
Een combinatie van ouderen/jongerenhuisvesting en dat weer in combinatie kleinschalig bedrijfsleven.
Een initiatief als Gather zou ook goed passen.
Niet heel veel verder staat de oude Egelantier leeg. De gemeente wil hier een hotel. Dus waarom niet
spreiden: eentje in de Wilhelminastraat, eentje in de Egelantier.
Culturele bestemming voor kunstenaars die van elders zijn verdreven (Egelantier). Of atelierruimte.
Een gedeelte restaurant gerund door minder validen als soort mensa, voor iedereen toegankelijk, met
workshops voor ouderen o.i.d.
Hospice of ander sociale/zorg voorziening.
Twee hotels in een straat lijkt me overdreven. Aan de Zijlsingel en de Raaks zijn al hotels. Beter is om
van de voormalige scholen betaalbare woningen te realiseren. Er is een groot te kort aan woningen
voor starters. In de Wilhelminastraat zijn veel kantoren, enkele studentenhuizen, een aantal
koopwoningen en veel huurappartementen. In het pand waar wij wonen, wonen alleen maar expats.
De appartementen worden verhuurd door een ordinaire huisjesmelker die in deze buurt 43
appartementen tegen belachelijk hoge huurprijzen aan alleen expats verhuurd. Voorheen kende je je
buren nu staat er om de zoveel maanden iemand met een rolkoffertje voor de deur. Beter is om te
investeren in woningen voor mensen die blijvend/ op lange termijn iets zullen toevoegen aan de wijk. Ik
denk dat een hotel in de wijk het karakter van de wijk niet ten goede komt. De Vijfhoek staat bekend
om een gezellige, knusse wijk waar iedereen elkaar kent. Wij staan niet te springen om toeristen met
rolkoffertjes, meer geluidsoverlast door touringcars, shuttlebusjes, taxi(busjes)) of coffeeshoptoerisme.
Voor het pand in de Prins Hendrikstraat heb ik geen bezwaar; er zou wel een overeenkomst gesloten
moeten worden om parkeerplaatsen te aanbieden in de parkeergarage de Raaks en idem dito met een
fietsverhuurbedrijf in de directe omgeving.
De schizofrenie van de gemeente duidelijk maken als dit naast het AirBNB-beleid wordt gelegd.
Een hotel aan de Wilhelminastraat lijkt mij een zinvolle aanvulling op de wat saaie straat. Nadeel voor
omwonenden waarschijnlijk: de rolkoffers van en naar station. Voor de Sophiastraat lijkt mij, gezien de
drukte van een hotel, woningbouw de meest zinvolle oplossing en verbetering van de wijk.
Ik heb geen suggestie. Maar ik vrees de toenemende stroom toeristen.
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Angst voor verandering mag niet leidend zijn. Leegstand is geen optie en een hotel op de ene en
(sociale) woningbouw op de andere locatie lijkt mij mogelijk. Wij wonen naast Hotel Raecks en ervaren
weinig overlast. We wonen nu eenmaal in de binnenstad. Wel vind ik 91 kamers erg veel.
Ik vind het jammer dat de tekst rond deze peiling al zo gekleurd is. Alsof het antwoord al wordt
voorgesteld. Een hotel in Haarlem maakt de stad levendig, zorgt voor een goede economie en is mits
goed gebouwd vaak een aanwinst. Het afbeelden van mensen met rolkoffers vind ik niet juist. Het
pretendeert overlast die er eigenlijk helemaal niet is. Het is toch leuk als veel mensen van onze stad en
evt. buurt komen genieten.
Wilhelminastraat Beg. grond: kinderdagverblijf, buurthuis, culturele activiteiten. Verdieping: woningen
Ateliers, bedrijfsverzamelgebouw.
Binnenplaats van de Wilhelminastraat: extra parkeerruimte voor de buurt, sauna of wellness center.
Museum, expositie-ruimte, hospice, sauna/wellness
Educatie
Het huidige gebruik als kantoor is voor de gehele buurt prima acceptabel. De hotelplannen zullen voor
de locatie Wilhelminastraat 43a een veel te grote druk op de buurt leveren en zijn niet wenselijk
Een hotel in de wijk lijkt me prima en weinig overlast bezorgen zolang de ingangen op de
Wilhelminastraat blijven en auto’s worden geparkeerd in de raaks bijvoorbeeld. Geen parkeerplekken
voor hotelgasten in onze wijk! We hebben al zo weinig plek.
Vooral geen hotels, dit veroorzaakt veel te veel overlast in de buurt. Laat Haarlem s.v.p. geen 2de
Amsterdam worden met overlast door toerisme. Uit ervaring weet ik dat dit echt een ramp voor de
stad en voor de bewoners is.
Een hotel in onze wijk is een heel slecht idee. Er komen inmiddels genoeg toeristen in Haarlem en de
overlast die dit nu al geeft is meer dan voldoende. Er is geen ruimte en geen parkeergelegenheid. We
moeten zorgen dat we niet 'de overloop' van Amsterdam worden en daardoor dezelfde problemen
krijgen als Amsterdam: overlast. Bewoners vertrekken en toeristen nemen de stad over!
Een tuin in de Sophiastraat vind ik de beste optie! Haarlem scoort toch al niet zo goed op groen en
gezond als stad.
Zoals gezegd: ga experimenteren met de woonvormen van de toekomst en dan ook voor eigen
bewoners. Ik denk dat we niet zitten te wachten op hotelgasten in deze woonbuurt
Studentenappartementen, er is een groot tekort aan woning in Haarlem, zeker voor studenten.
Cobraspen is de eigenaar van het pand. Het kan toch niet waar zijn dat omwonenden en u bepalen wat
er met het pand gebeurt? Stelling 1: als men te voet of met de fiets door het gebied van de wijkraad
begeeft dan is dat niet te doen door de illegale terrasjeswoede door de bewoners van de wijk. Dit is
zeer bezwaarlijk gezien de ontoegankelijke bereikbaarheid van brandweer en andere hulporganisaties.
Liefst iets wat er nu ook is dat het verhuurd wordt aan start UPS en andere bedrijven
Een CULTUURHUIS met prachtig podium in de hal van de locatie Prins Hendrikstraat!
Ophouden met het verder onleefbaar maken voor ons wijkbewoners.
Zeer betaalbare woningen/appartementen.
Laten we blij zijn dat iemand weer leven brengt in 2 prachtige panden. Voor de buurt geeft dit ook een
boost. Natuurlijk zal er verkeer zijn van leveranciers, maar die heb je nu ook. alle mooie ideeën over
tuinen, sociale woningbouw en dergelijke zijn financieel niet haalbaar, anders was het allang gebeurd.
Cobraspen staat bekend om het in stand houden van monumenten. Dat doen ze goed. Dit wordt een 4
sterren hotel, wat een zekere uitstraling heeft. Dat kan de buurt wel gebruiken, zeker de
Wilhelminastraat. Een restaurant erbij, een terras aan het water, ik zie de positieve dingen wel voor
me. Ook goed voor de werkgelegenheid voor veel mensen in de buurt. Op de fiets of lopend naar je
werk; wie wil dat niet. Kijk niet alleen naar de bezwaren, dan kom je nooit ergens.
Cultureel centrum, museum.
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8 Bijlage: Verantwoording: hoe is de enquête opgezet?
Geef je mening over een mogelijk nieuw hotel in onze wijk
Mogelijk komt er een nieuw hotel in onze wijk. Naar aanleiding van een inloopavond die de
projectontwikkelaar heeft georganiseerd, ontving de wijkraad reacties en vragen van buurtbewoners.
Die vragen, reacties en suggesties hebben we benut om deze enquête op te stellen. De resultaten
van de enquête willen wij met de gemeente en de projectontwikkelaar bespreken. Deze gesprekken
kunnen leiden tot bijstellingen van de plannen en dat kan weer leiden tot een volgende
meningspeiling.
Inmiddels is er ook een projectgroep van bewoners opgericht.
Wij horen graag hoe je over de plannen van de ontwikkelaar denkt!
Geef je hierna je mailadres en woonadres aub aan ons door? Dan zullen we je op de hoogte houden.
1. Email

2. Woonadres

8.1 Twee voormalige scholen: een jongens- en een meisjesschool
Aan de Wilhelminastraat 43a en de Prins Hendrikstraat 1 staan twee voormalige scholen. Het zijn de
oude Jongensschool en de oude Meisjesschool. De scholen hebben een lange geschiedenis en zijn
Rijksmonument. Met name de Prins Hendrikschool heeft een prachtige ontvangsthal en menig
Haarlemmer herinnert zich hier naar de lagere school te zijn gegaan.
Ongeveer 30-40 jaar geleden voldeden de panden niet aan de destijds gestelde eisen die aan scholen
worden gesteld. Ze waren min of meer vervallen en vervolgens door de gemeente verkocht aan de
firma Cobraspen. Nadat Cobraspen de scholen heeft gerestaureerd, zijn ze verhuurd als kantoren.
De achterkant van het pand aan Wilhelminastraat 43a ligt aan de Sophiastraat. Dit stukje straat is
aldaar gevarieerd: tuin, garages en parkeerterreintjes. De kantoren staan met “de rug naar de wijk”
en in de avonden en in de weekeinden zijn ze verlaten. Voor de één is dat saai, voor de ander voelt
het lekker rustig.

Enquête Hotel, je mening!
Mogelijk komt er een nieuw hotel in onze wijk. De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen is benieuwd
naar je mening.
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8.2 Plan voor hotels

Voor kantoren zijn de voormalige scholen niet optimaal geschikt. Na diverse studies afgelopen jaren
te hebben gemaakt, heeft Cobraspen het voornemen in beide panden een hotel met samen 91
kamers van 4-sterren niveau te realiseren.
Op 22 januari presenteerde Cobraspen een plan als aanzet tot discussie. Ondanks een kennisgeving
kort vooraf waren een aantal buurtbewoners toch aanwezig bij deze presentatie.
Gemikt wordt op een hotel met een gemiddelde bezetting van ca. 70%. De gasten komen naar de
verwachting voor de helft per auto en de andere helft per OV, taxi, etc. Het aantal personeelsleden
van een hotel is, volgens Cobraspen, lager dan bij een kantoor en een hotel zou ook minder
parkeerdruk geven. Een hotel moet wel bevoorraad worden. De bevoorrading van het hotel in de
Wilhelminastraat is gesitueerd in de Sophiastraat. Hier zijn ook 13 parkeerplaatsen gedacht. De
voormalige school aan de Prins Hendrikstraat heeft een prachtige binnenhof. Het hotel heet daarom
"Prins Hendrikhof". Hierin is een restaurant gedacht dat ook in de avonduren open is. Het pand aan
de Wilhelminastraat kent een restaurant en keuken die vooral gericht is op gebruik overdag.
Een hotel is levendiger dan een kantoor. Maar die levendigheid heeft naast bevoorrading andere
kanten, zoals het geluid van rolkoffers door de wijk, aan- en af rijden van gasten, lichtoverlast, verlies
aan privacy, etc. Dit volgens een 7x24 uur ritme. En gerelateerd aan de, voor onze wijk, relatief grote
omvang van een hotel. Bovendien hebben ook gasten, net als kantoormedewerkers, weinig tot geen
binding met de wijk.

Wat vindt de gemeente?

Alle ontwikkelingen worden door het gemeentebestuur getoetst aan het bestemmingsplan, het
(Voorgenomen) hotelbeleid, de bouwverordening, brandveiligheidseisen, een horecavergunning, etc.
Daarbij kijkt de gemeente naar de twee panden afzonderlijk. In eerste instantie via een "QuickScan"
die, volgens de ontwikkelaar voor de "Prins Hendrikhof" gereed is en voor de Wilhelminastraat nog
loopt.
Bestemmingsplan:
De twee scholen bevinden zich in twee aparte bestemmingsplangebieden. Maar kort samengevat is
naast de hoofdbestemming wonen op de verdieping op de begane grond ook publieksgerichte en
niet- publieksgerichte dienstverlening toegestaan.
Ook laat het bestemmingsplan Vijfhoek (2018) toe dat er nieuwe bouwblokken in de Sophiastraat
worden gerealiseerd; deze stonden er namelijk vroeger ook. Echter in het, recent aangepaste,
bestemmingsplan is de toegestane hoogte 8 meter (voorheen 4 meter).
Hotelbeleid:
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Dit voorgenomen en dus mogelijk nieuwe hotelbeleid (je kunt overigens nog inspreken tot 1 maart
2019) zegt dat nieuwe hotels in woonbuurten algemeen en met name in het centrum (d.w.z. het
centrum als bestemmingsplangebied) niet wenselijk zijn. In alle gevallen moet er voldoende
draagvlak zijn in de buurt. Indien een hotel toch in een woonbuurt wordt gerealiseerd dient dit hotel
verbinding te hebben met de buurt. Deze hotelplannen vindt de gemeente in onze wijk in principe
geen probleem, want onze wijk ligt immers buiten het bestemmingsplangebied 'Centrum'.
Ofwel kort gezegd; de buurt heeft, gezien de voornemens van de gemeente, een belangrijke stem of
en hoe er hotels mogen komen op deze locaties. Maar er mag volgens het bestemmingsplan
(beperkt) nieuw worden gebouwd in de Sophiastraat (kantoor/woningen).

Wat vinden wij als buurt?

Van wijkbewoners hoorden we dat er nog vragen resteren. Willen wij dat het liever zo blijft als het nu
is? Willen we een hotel maar niet zo groot? Vinden we dat het woningen moeten worden? Wat
betekenen deze plannen voor de parkeerdruk? Legt een hotel verbinding met de wijk? Willen we
meer horeca in de buurt?
In een korte enquête willen we in deze fase meningen peilen en daar in een later stadium op terug
komen. Wij vinden, gehoord de reacties van bewoners tot nu toe, dat het eigenlijk gaat om drie
locaties; de Prins Hendrikstraat, de Wilhelminastraat en de Sophiastraat.
Wij vragen je (voorlopige) mening over deze drie locaties in een korte enquête.

8.3 Prins Hendrikstraat, de v.m. meisjesschool
Voormalige meisjesschool aan de Prins Hendrikstraat 1

3. Wat zou je het liefst willen in de Prins Hendrikstraat? *
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De plannen van Cobraspen uitvoeren.
Niets veranderen.
Woningen/Appartementen realiseren.
(Anders)

8.4 Wilhelminastraat, de v.m. jongensschool
Voormalige jongensschool, Wilhelminastraat 43a, voorzijde

8.5 Voorstel hotel van de ontwikkelaar; de achterzijde van bovenaf gezien
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8.6 Voorstel hotel van de ontwikkelaar; begane grond

4. Wat zou je het liefst willen in de Wilhelminastraat? *
De plannen van Cobraspen uitvoeren.
Niets veranderen.
Woningen/Appartementen realiseren.
(Anders)

8.7 Sophiastraat; voorstel hotel De Sophiastraat
Voorstel hotel van de ontwikkelaar
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De Sophiastraat; de huidige situatie.

5. Wat zou je het liefst willen in de Sophiastraat? *
De plannen van Cobraspen uitvoeren.
Niets veranderen.
Woningen/appartementen realiseren.
(Anders)

8.8 De Sophiastraat
Door de ontwikkelaar voorgestelde aanbouw en de binnenplaats
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6. Mag er nieuw van jou worden aangebouwd in de Sophiastraat (hotel of

appartementen)?
Ja
Nee
(Anders)
7. Wanneer je tegen aanbouw bent in de Sophiastraat kun je dan aangeven

waarom?

8.9 Hotel, verbinding met de buurt
Het hotelbeleid stelt dat een hotel verbinding moet maken met de buurt. Hotelbezoekers verbinden
zich niet met de buurt. Een hotel veroorzaakt hinder. Denk aan distributie (halen en brengen),
personeel en gasten die 24 uur per dag komen en vertrekken.
Bij horeca maakt het nogal verschil of de betreffende ruimte vooral wordt gebruikt voor het ontbijt
van gasten, of als algemeen restaurant en voor bruiloften en partijen. In het laatste geval is er ook
geluidoverlast. De ontwikkelaar beoogd op deze plek echter daghoreca waar ook de buurt gebruik
van kan maken.
De Sophiastraat -in dit deel- vormt geen gesloten front zoals gangbaar is in de meeste straten. De
nieuwbouw wordt, qua volume, gepland volgens het bestemmingsplan. Maar de bestemming
hiervan, hotel en horeca valt buiten het bestemmingsplan.
Bevat het voorstel van Cobraspen de verbinding die wij met de buurt willen? Of zou dat ook anders
kunnen?
Een alternatief is een tuin voor de buurt. Of het straatbeeld verbeteren met een nieuwe woning.
Zoals onderstaande, geheel vrijblijvende, impressies.

8.10 Sophiastraat. Mogelijk alternatief 1; een tuin voor de buurt
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8.11 Sophiastraat. Mogelijk alternatief 2; een nieuwe woning

Of jouw invulling ..........................

8. Heb je andere ideeën voor dit deel van de Sophiastraat? *
Nee
Een woning/appartementen realiseren.
Een tuin voor de buurt.
(Anders)

Heb je nog een andere suggestie?
Naast de aI eerder genoemde voorstellen zie ik ook de volgende mogelijkheden voor beide mogelijke
hotelpanden; namelijk:
9.

Dankjewel!
Bedankt voor je medewerking! We houden je op de hoogte van de uitslagen via onze website,
Facebook, Twitter en Nextdoor en onze digitale nieuwsbrief. Er is inmiddels een groep bewoners
actief.
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