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Winkelcentrum, westzijde
JosF19780622-28).

65 en HrlmEntree bij de Hema, aan de westzijde van het winkelcentrum, circa 1971 en het
parkeerterrein aan de oostzijde (op de voorgrond de V&D) in 1974 (Noord-Hollands
Archief Hrlm-22058 en Hrlm-20054).

sche analyse WC Schalkwijk, Haarlem II blad 28

Impressies van het winkelcentrum in 1978, boven het oostelijke parkeerterrein,
beneden één van de binnenpleinen in zuidelijke richting (Noord-Hollands Archief
JosF19780622-25 en JosF19780622-27).

Winkelcentrum vanaf de
Archief Hrlm-20043).

Cultuurhistorische analyse WC Schalkwijk, Haarlem II blad 30

Winkelcentrum Schalkwijk – de jaren 70
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Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Visie en positionering CentrumSchalkwijk

Monofunctioneel en regionaal
verzorgend winkelcentrum

Multifunctioneel centrumgebied

Centrum Schalkwijk in ontwikkeling –
Fase 0-1-2
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Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 1
Woningen
Zorgwoningen
Supermarkt
Commerciële ruimte
Horeca
Parkeerplaatsen
Realisatie

: 122 stuks
: 36 stuks
: 4750 m2
: 1000 m2
: 530 m2
: 600 ppl.
: opgeleverd

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Ceylonpoort
Woningen
Commerciële ruimte
Parkeerplaatsen
Realisatie

: 162 stuks
: 400 m2
: 107 ppl. (92 in garage)
: 2022 t/m 2024

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Glazenhuis
Commerciële ruimte : 1700 m2
Realisatie
: opgeleverd

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Foodhal
Commerciële ruimte : 200 m2
Horeca
: 600 m2
Realisatie
: 2023-2025

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 2
Woningen
Commerciële ruimte
Horeca
Maatschappelijk
Parkeerplaatsen
Realisatie

: 1150 stuks
: 2550 m2
: 2270 m2
: 1700 m2
: 500 ppl.
: 2023 -2026

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Fase 3 en verder
Woningen
Retail en horeca
Diensten
Cultuur & sport
Gezondheid

: 1000 – 1500 stuks
: 27750 m2
: 2000 m2
: 8000 m2
: 2500 m2

Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Centrum Schalkwijk in ontwikkeling
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Centrum Schalkwijk - Een nieuw Stadsdeelhart

Ruimtelijke Visie

Projectie ”nieuw op oud”

Circa 60 eigenaren

Positie CVvE als “collectief”

7.713 m2 = passage
4.884 m2 = garage
Parkeerexploitatie
JV met gemeente
(52%)

Ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingsgebieden
Ceylonpoort
Herontwikkelingsgebied
“Noord”
- Rivieradreef West
- Action/C&A
- Andalusië

Evert
Haverkortplein

Herontwikkelingsgebied
“Oost”
- Mentonpassage
- P-garage CVvE
- Oude AH
- Huidige Deka (?)
Nieuwe Parkeergarage

Herontwikkelingsgebied
“Midden-West”
“Midden-Oost”
- Rivieradreef Zuid
- P-Europaweg

Glazen Huis
Floridablok
- AH
- Aldi
- Horeca

Nardinc
(vh H&M/Blokker)

Kinepolis
Markthal
Cobraspen
(Febo)

Nelson/
Amres

Lunee/Trebbe
(vh V&D)

Variant
(Hoorne HBB)

DE UITDAGINGEN VAN DE CVVE
Duurzaam winkelcentrum (DTNP)
-

Sanering

-

Goede functionele ruimtelijke structuur

Distributie Planologie

Uniforme en eerlijke exit-regeling (KPMG)
-

Grond

-

Exploitatie

-

Waardebestanddelen

-

Toekomstige samenwerking / financiële bijdrage

Accountancy

Haalbare deelplannen (FAKTON)
-

Grondprijs

-

Programma

-

-

Omvang + functies

-

Financiering maatschappelijke functies

-

Woningdifferentiatie (40-20-20 ?)

Parkeren

Project Ontwikkeling

Duurzaam winkelcentrum
-

Saneren

-

Structuur

Toelichting op de balans
De CVvE houdt zich uitsluitend bezig met het beheer van het winkelcentrum. Als zodanig is de CVvE verantwoordelijk voor de aan de winkelcentrum verbonden
exploitatielasten en noodzakelijk onderhoud aan de faciliteiten, welke op jaarlijkse basis uitgevoerd worden (in opdracht van de CVvE).

Exitregeling
Uittredende partijen

Ten behoeve van het groot onderhoud dat plaats dient te vinden aan het winkelcentrum
worden
er voorzieningen
getroffen op de balans. Bij de opbouw van deze
CONCEPT
Uitsluitend
voor discussiedoeleinden
Appendix
A - Historie
voorziening
wordt rekening gehouden met de
totale verwachte
uitgaven in devoor
toekomst
en de periode waarover deze plaats dienen te vinden. Hierbij is het uitgangspunt
CONCEPT
Uitsluitend
discussiedoeleinden
dat de opgebouwde voorziening op het moment van de daadwerkelijk uitgave dezelfde omvang heeft als de kosten. De aanwezige liquide middelen binnen de CVvE
CONCEPT Uitsluitend voor discussiedoeleinden
dienen op basis van voorgaande methode in essentie gelijk te zijn aan de opgebouwde voorziening.
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Appendix C

Sanity check 2

Voorgaande zaken worden op een jaarlijkse basis vastgesteld, waarbij de leden van de CVvE conform het door hen gehouden stemmen (zie hiervoor tevens de volgende
pagina) een bijdrage leveren aan de jaarlijkse exploitatielasten & onderhoud, maar ook een jaarlijkse bijdrage leveren ten behoeve van het groot onderhoud.

Uitredende partijen overzicht - Aantal stemmen
Partij

17010-01

17010-02

17010-03

Verdeelsleutel
17010-04
17010-05

17010-06

17010-07

17010-08

Opgemerkt dient te worden dat
de 2020 cijfers de begroting
Sanity check 2 - Lump Sum betaling middels geïndexeerde gemiddelde bijdrage betreffen en niet de realisatie.

Overzicht eigen vermogen/voorzieningen 2019

Amres Winkelfonds B.V.
38
38
4
38
38
38
4
Breedvast BHM B.V.
49
49
2
49
49
49
2
Lunee Vastgoed
27
27
1
27
27
27
1
Lunee Vastgoed
237
2
237
237
2
Lunee Vastgoed
25
1
25
25
1
14
Conform
het reeds door de Uittreders gedane voorstel is het mogelijk
om de25vergoeding
van de25blijvende25exploitanten
te voldoen
middels
een aantal keer de jaarlijkse
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25
1
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1
bijdrageHBdie
er
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anders
gedaan
zou
moeten
worden
door
de
betreffende
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Capital Real Estate B.V.
9
9
1
9
9
9
1
1
Breedvast BHM B.V.
51
1
51
51
1
In dit geval
is er met name gekeken naar de historische bijdrage die511de betreffende
partij
geleverd
heeft. 51
Hierbij
dient
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te worden
dat deze methodiek er vanuit
De heer W. van Driest
1
1
gaat datTotaal
historie
representatief is voor de toekomst. Het zou de voorkeur
hebben
om te
naar de (gemiddelde)
bijdragen,
daar die voor rekening komen
uittreders
462
199
13 kijken 199
462
- toekomstige
462
13

Historische
gemiddelde

Effecten uittreding niet
meegenomen!

Voorgestelde structuur

Lump sum

Vergoeding

an de uitgangspunten is ook de vergelijking
(Sanity check 2)
(Sanity check 1)
ekeningen verwijzen
naar exploitanten.
Appendix C.
van dewij
blijvende
Mede ingegeven door de fluctuerende bedragen en significante daling in 2020, is een meerjarig gemiddelde wenselijk.
Huidige stemmen
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Haalbare Deelplannen
Centrum Schalkwijk

CVVE Schalkwijk
T.a.v. Albert Hoogland
Floridaplein 13
2037 AK Haarlem

Ruimtelijke uitgangspunten
Fakton Consultancy B.V.
World Trade Center
22ste etage
Beursplein 37
De afbeelding hiernaast toont de fasering op basis van de vorige
dan voor het
3011slide
AAmaar
Rotterdam

Fasering – Toekomstvisie

toekomstige plan.

De tabel hieronder geeft weer hoeveel vierkante meter bebouwd oppervlak aanwezig is per fase en
hoeveel de resterende meters aan openbare ruimte er is. Postbus 30188

3001 DD Rotterdam
Toekomstvisie

OFFERTE
Kenmerk
Onderwerp
Datum

Fase gemeente
Fase 2B
Fase 2C
Fase 3A
Fase 3B
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Totaal

Fase JCAU
Fase 7A
Fase 6D
Fase 8
Fase 4
Face 6C
Face 9
Fase 11B
Fase 10
Fase 11A

+31 10 300 6000

Bebouwd oppervlak m² kavel
Buitenruimte m² kavel Start fasering
project@fakton.com
1.376
478
2024
760
404
2026
4.996
1.410
2025
Bank
7.328
5.132
2027
NL12 RABO 0351
1590 45 2026
2.702
1.681
2.099
2.197
2027
KVK Rotterdam
5.879
3.525
2029
76.68.65.07
2.683
3.555
2030
3.576
3.462
2031
BTW nr.
31.400
21.843

107274.1/o
CVVE Schalkwijk - Haalbaarheidsstudie herontwikkeling
Overzicht fases & kavels conform nummering Gemeente
weergegeven over toekomstig plan
winkelcentrum Schalkwijk
Rotterdam, 21-06-2021

NL8607.48.364.B01
www.fakton.com
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Toekomst van de CVvE: Lange Termijn

Groot aantal eigenaren met één
gezamenlijk openbaar gebied

Verzameling VVE’s +
Parkmanagement

DANK VOOR UW AANDACHT

