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ATTENTIE: AANVANGSTIJDSTIP IS 18.00 UUR

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Arjen Overbeek, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op
donderdag 31 januari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur in een van de vergaderkamers
van het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).
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Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling
en de leden van het college van B&W

Gemeente Haarlem

Griffie

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum
Onderwerp

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Kopie aan

23 januari 2008
Agenda openbare vergadering van 31 januari 2008
Ineke Hetem
(023) 511 3157
dmhetem@haarlem.nl
belanghebbenden

± 18.00–18.05 uur

Programmanr.

Programmnr.
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen
voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Vaststellen van de agenda (revue)
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

Overige punten ter bespreking
. De regionale agenda van Haarlem

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 18.05–18.20 uur
(SO/SG/2007/228272) <BS/JN>

. Plan van aanpak “Promotiecampagne Haarlem Cultuur 2008
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie, in de vergadering van 20
± 18.20 - 18.35 uur
enoemde agendatijden zijn indicatief.
e commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5:
onen, Programma 6 : Economie, toerisme en cultuur en Programma 9: ruimte voor

tedelijke ontwikkeling

december 2007.
(MO/cultuur/2007/188958) <CvV>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B0E6CE37-741F-4609-80E7-0D8B4B887614
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=56B0F6E0-16FC-4FE0-ACFD-59EB282D7D61


Genoemde agendatijden zijn indicatief

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem.
Tel.nr.: 023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl.
Openingstijden: dagelijks van 09.00–16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur).
Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem.
Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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7. Antwoord van wethouder Nieuwenburg op de vraag (actienr. 723) inzake het
bespreekbaar zijn van het verleggen van de rode contour
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie in de vergadering van 20
december 2007.
Bijgevoegd is de reactie van het college aan provincie inzake de ontwerp-
partiële herziening van het streekplan Noord-Holland
(SO/BD/2007/142120) <JN>

8. Termijnagenda 2008
Doel van de bespreking: gaat de commissie akkoord met voorgestelde
Termijnagenda 2008 en heeft zij nog toevoegingen voor de programma-
onderdelen die onder de commissie vallen.

9. Agenda komende commissievergadering(en)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
 Plan van aanpak uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst

(SO/BD/2007/235719)
Dit onderwerp wordt ter bespreking geagendeerd voor de vergadering
van 14 februari a.s.

 Implementatieplan voor centrale sturing op vastgoed gemeente Haarlem
(SO/VG/2007/228785)
Dit onderwerp wordt ter bespreking geagendeerd voor de vergadering
van 14 februari a.s.

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:

Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden tot
behoud van de Oosterkerk, de modellen die hiervoor mogelijk zijn en
wat de staat is van de fundering en het casco op 17 januari a.s. om
17.00 uur in de Oosterkerk (per e-mail toegezonden op 14 januari 2008)

± 18.55–19.00 uur

± 18.45–18.55 uur
Programmanr.

+ 18.35–18.45 uur
Programmanr. 9

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=227F9E62-70AB-4C2B-9224-E74F548CB6F7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=227F9E62-70AB-4C2B-9224-E74F548CB6F7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C0409976-11C7-4074-84BB-2B50B2E1CC29
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8C9E03F7-51E5-47F4-BD0D-5CC3A8E2ED60
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B81E80BA-DB9A-42E7-B6A1-EC84E89D9610
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E0F0A962-050D-49D3-BDB7-0A03B7C7779B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E0F0A962-050D-49D3-BDB7-0A03B7C7779B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E0F0A962-050D-49D3-BDB7-0A03B7C7779B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E0F0A962-050D-49D3-BDB7-0A03B7C7779B


Genoemde agendatijden zijn indicatief

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem.
Tel.nr.: 023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl.
Openingstijden: dagelijks van 09.00–16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur).
Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem.
Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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Lijst van ingekomen stukken: geen

Met vriendelijke groet,

Marianne Blaauboer,
secretaris commissie Ontwikkeling


