
  
 

Amendement ‘Houdt de Cronjé levend, zorg voor een levendige Cronjé 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1,2 en 4 juli 2019. 

 
Constaterende dat 
 

 Er in het Investeringplan voor 2023 geld is opgenomen voor de herinrichting van de Cronjé 

 In het Investeringsplan jaar achter jaar geld is opgenomen voor de uitvoering van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte 

 
Overwegende dat  
 

 De bestedingen in de Cronjé in 2018 ten opzichte van 2016 teruglopen, zoals te zien in het 
Koopstromenonderzoek 

 De bestedingen volgens hetzelfde onderzoek in het Centrum wel zijn toegenomen 

 Er momenteel winkels in de Cronjé omgezet worden naar woningen 

 De herinrichting van de Cronjé al vele jaren een gespreksonderwerp is 

 De ondernemers en eigenaren bijdragen aan verbetering van de straat door een 
ondernemersfonds en een BIZ 

 Wachten met de herinrichting van de straat tot 2023 de bestedingen verder zou kunnen doen 
dalen door de verouderde herinrichting en daarmee nog meer winkels zullen verdwijnen 

 2021 de ondernemers meer perspectief zou bieden en de gemeente nog voldoende tijd heeft 
de herinrichting voor te bereiden 

 
Tevens overwegende dat 
 

 De afschrijving van de herinrichting Cronjé 30 jaar is 

 De stelposten onder het budget ‘Maatschappelijk Nut’ (GOB.91) een afschrijving kennen van 
20 jaar 

 De stelposten onder het budget ‘Visie SOR’ (SOR.00) een afschrijving kennen van 30 jaar 

 Het investeringsplafond en de nettoschuldquote niet direct ruimte bieden 
 
 
wijzigt de Kadernota als volgt 
 

 Op pagina 51 de investering in de Cronjé van €1,1 miljoen te verplaatsen van 2023 naar 2021 

 Op pagina 52 de investering SOR-mobiliteit in 2021 met €1,1 miljoen te verlagen en in 2023 dit 
bedrag toe te voegen 

 Op pagina 54 een besluitpunt toe te voegen waarmee bovenstaande wijzigingen worden 
bekrachtigd 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 


