
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Op 23 maart j.l. heeft de Raad het uitvoeringsprogramma Haarlem Oost vastgesteld 

met de volgende doelstellingen: 

- Het versterken van de identiteit van Haarlem Oost.  

- Het verbeteren van de organisatie en de regie.  

- Het verbeteren  van de sociaal economische kwetsbaarheid van Haarlem Oost.  

- Het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. 

De activiteiten zijn daarna verder uitgewerkt en betrokken bij de invulling van 

OPH-2 zoals voorgesteld in het collegebesluit van 22 februari 2005.  

Het programmamanagement initieert activiteiten, stemt initiatieven op elkaar af en 

coördineert de projecten in het stadsdeel. Op een aantal deelgebieden zijn 

activiteiten opgestart. Het betreft hier onder andere het Middengebied en Zuidstrook 

Slachthuisbuurt, de omgeving Prins Bernhardlaan en Beatrixplein, nieuwbouw 

woningen aan de Dr. Schaepmanstraat, de ontwikkeling van DSK en het van 

Zeggelenplein, het project “plekken en gesprekken, de digitale wijkkrant, de nieuwe 

coalities etc. Voor het programma Zomerzone bestaat geen grondexploitatie waarin 

de kosten voor deze activiteiten kunnen worden ondergebracht. De voorbereidingen 

van de diverse projecten bevinden zich nog in een te vroeg stadium. De kosten van 

programmamanagement worden in deze fase ook niet ten laste gebracht van het 

OPH 2. Voorgesteld wordt de kosten voor 2007 en 2008 ten laste te brengen van het 

fonds RBWS, dat op dit moment voldoende ruimte biedt. 

 

Het college stelt de raad voor; 

 

1. Een krediet beschikbaar te stellen van  € 340.000,= voor de ontwikkeling van 

de Zomerzone in de periode 2007 en 2008. 

2. De kosten te dekken vanuit het fonds Regionaal Besluit Woninggebonden 

Subsidies (RBWS). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

105/2007 

8 mei 2007 

SO/bd 

07/44 

 

Voortgang, organisatie en kredietaanvraag Zomerzone 2007 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. een krediet beschikbaar te stellen van  € 340.000,= voor de ontwikkeling van 

de Zomerzone in de periode 2007 en 2008; 

 

2. de kosten te dekken vanuit het fonds Regionaal Besluit Woninggebonden 

Subsidies (RBWS). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


