
 

Besluitenlijst 
 

   
 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 14 december 2017 

 Aantal bezoekers: 6 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.   Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

5.  Vaststellen Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar  

Commissie Beheer 14-12-2017: mag door naar Raad als bespreekpunt met technische 

aanpassing 

 

(2017/477571) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Informatienota Duurzaamheidsmonitor Haarlem 2016 

Cie Beheer 14-12-2017: voldoende besproken 

(2017/505152) 

 

7.  Rondvraag 

 

8.  Agenda komende commissievergadering(en) 

 

Brief aan commissie Beheer d.d. 29 november 2017 van wethouder Cora-Yfke Sikkema over Stand 

van Zaken project Autoluwe Binnenstad/Nieuwe Groenmarkt 

Cie Beheer 14/12/2017: tzt agenderen samen met de verwachte Informatie- of Opinienota over 

zelfde onderwerp 

(2017/574092) 

 

 

9.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Definitief Ontwerp Harmenjansweg, Windasstraat en fase 2 Kelderwindkade 

Cie Beheer 14/12/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/502836) 

 

II Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Deelfietsen 

Cie Beheer 14/12/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/508216) 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

 

 

2.2   Brief aan commissie Beheer d.d. 29 november 2017 van wethouder Cora-Yfke 

Sikkema over Stand van Zaken project Autoluwe Binnenstad/Nieuwe Groenmarkt 

 

Cie Beheer 14/12/2017: tzt agenderen samen met de verwachte Informatie- of 

Opinienota over zelfde onderwerp 

(2017/574092) 

 

2.3   Brief wethouder Sikkema over voortgang warmte-transitie 

Cie Beheer 14/12/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/568069) 

 

2.4 Afdoening Toezegging : 

In gesprek met bewoners over DO Zaanenstraat over aanpassen DO met betrekking tot de 

groenstrook; commissie informeren per brief over uitkomsten  

Bij de behandeling van het agendapunt Vaststellen Definitief Ontwerp Herinrichting 

Zaanenstraat zegt wethouder Sikkema toe in gesprek te gaan met de bewoners om het 

desbetreffende deel van het ontwerp, te weten de groenstrook,  meer aan te passen aan de 

wensen van de bewoners. Zij zegt toe, over de uitkomsten van dit gesprek en over de 

uitvoering van het DO op dit punt, de commissie te informeren middels een brief.  

 

(2017/475799) 

Cie Beheer 14/12/2017: afdoening toezegging voor kennisgeving aangenomen 

(2017/475799) 

 

 

III Ingekomen stukken 

 

3.1   171128, brief aan commissie beheer en ontwikkeling, bedenkingen bij de SOR. 

tbv behandeling 30-11-2017. 

email: stichtingmnk@gmail.com 

Cie Beheer 14/12/2017: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/577340) 

 

 

 


