
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 23 maart 2017 

 Aantal 

bezoekers: 

65 

 Aantal sprekers: 10 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

 

De heer Roosenboom spreekt in namens de bewoners van de Schotervlielandstraat in 

Haarlem-Noord inzake het voornemen van Kinderdagverblijf Op Stoom om een 

nieuwe locatie te openen in de Schotervlielandstraat 

 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie Ontwikkeling van 2 maart 2017 

Verslag gewijzigd vastgesteld 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

6.  Ter advisering: Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116 

(2017/7134) 

Teruggenomen door de wethouder 

 

7.  Ter bespreking: Tijdelijke invulling terrein en opstallen Young Boys 

(2016/579277) 

Commissie is in meerderheid tegen vestiging van een stadscamping op deze locatie. 

Wethouder komt nog met een nadere doorrekening van de drie opties en met 

aanvullende informatie over verwachte verkeersbewegingen. Tevens zal hij 

alternatieve locaties bezien 

 

  

 

8.  Ter bespreking: Brief van weth van Spijk dd 8 december 2016 inzake Markthal-

Schalkstad 

Ter bespreking ovv OPH en SP vanuit cie Ontw 12 januari 2017 

In samenhang met leegstaande V&D (2017/51787) 

 

De ondernemer ontvangt van de wethouder een lijst met alle punten waaraan hij in de 

procedure moet voldoen. De wethouder legt de commissie een stappenplan voor en 

reageert schriftelijk op de nog onbeantwoorde vragen 

 

9.  Ter advisering: Vaststelling bestemmingsplan Kinderopvang Hildebrandlaan 2 

(2016/176044) 

 

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de raad 

 

10.  Rondvraag 
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11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

  

12.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Mandatering ondertekenen : Verhuur deel van het pand Wilhelminastraat 10-12 aan 

HVO Querido  

(2016/367380) 

Tkn cie Ontw dd 23 maart 2017 

 

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

 

2.1   brief wethouder Jeroen Van Spijk d.d. 2 maart 2017 over wetsvoorstel afschaffing 

actualiseringsplicht  

Tkn cie Ontw dd 23 maart 2017 

2.2   brief van Jeroen van Spijk aan de commissie ontwikkeling over de stand van zaken 

ontwikkeling EKP terrein 

d.d. 2 maart 2017 

Tkn cie Ontw dd 23 maart 2017 

 

3 Ingekomen stukken 

 

3.1   Bezwaar m.b.t. ontwerp en locatie Kinderopvang Op Stoom bv aan de 

Schotervlielandstraat 

Tkn cie Ontw dd 23 maart 2017 

3.2   brief wethouder Jeroen van Spijk d.d. 6 maart 2017 over Ontwikkelopgave 

Zwemmerslaan 

Tkn cie Ontw dd 23 maart 2017 
 

 

 

 
 
 


