
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Ontwikkeling 2 februari 2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

5.1 Brief inzake Foodhal Schalkwijk 
 

Raadslid/commissielid Dion Heinis  

Portefeuillehouder Floor Roduner  

 

Motivatie van agendering  

 

Via de Raadsaam ontvingen we op 18 januari een brief over de ontwikkeling van 
de Foodhal in Schalkwijk. In de brief wordt een beeld geschetst van een 
moeizame voortgang in het project. Het lijkt erop dat de initiatiefnemer veel 
vertrouwen in de gemeente heeft verloren. De obstakels die worden 
beschreven lijken in ieder geval te zorgen voor vertraging en lijken het de 
financiële haalbaarheid van het plan te bedreigen. PvdA Haarlem, SP Haarlem, 
D66 Haarlem en GroenLinks Haarlem dienden naar aanleiding van de brief een 
aantal technische vragen in.  
 
We weten dat veel partijen het belangrijk vinden dat de Foodhal er komt. De 
antwoorden op de technische vragen geven straks al meer informatie, maar we 
worden graag ook bijgepraat tijdens de commissievergadering. Daarom dient 
PvdA Haarlem dit agenderingsverzoek in. 
 

 

Doel van de bespreking 

 

Doel van de bespreking is om te achterhalen in hoeverre er obstakels zijn die de 
realisatie van de Foodhal kunnen vertragen of onmogelijk kunnen maken. 
Verder willen we achterhalen wat nodig is om snel tot realisatie van de Foodhal 
te komen.  

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2023/2-februari/20:20/Brief-inzake-Foodhal-Schalkwijk
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 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Steun om de voortgang kort in de commissie te bespreken.  

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

 

Om een update over de realisatie van de Foodhal. We vragen het college ook 
om een Raadsinformatiebrief te sturen over de voortgang, zodat deze bij het 
agendapunt kan worden gevoegd. 
 

 


