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Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 15 maart 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de VNG d.d. 16 februari 2007 inzake rol gemeenteraad in

het integraal veiligheidsbeleid (Zie voor meer informatie
www.projectveiligegemeenten.nl )

b. Nieuwsbrief Oecumenisch Diaconaal Centrum ‘Stem in de Stad’
c. Brief van Stichting SHDH d.d. 19 februari 2007 inzake Huis aan Huis

krant
d. Wijkkrant Ramplaankwartier februari 2007
e. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

d.d. 13 februari 2007 inzake Enquête Staat van het bestuur
f. Brief van Fiets en Beraad d.d. 19 februari 2007 inzake gratis

abonnement magazine Fietsverkeer
g. Notulen januari 2007 van het Wijkraden en Belangenorganisaties

Overleg Haarlem Noord/Spaarndam
h. Nieuwsbrief van wijkraad Heiliglanden-De Kamp
i. Brief van mw. S.J.G.M. Jacobs d.d. 5 maart 2007 inzake benoeming

bestuursleden OPO
j. Brief van nationaal park Zuid-Kennemerland d.d. 7 maart 2007 inzake

opening van het nieuwe Noord-Zuid-Fietspad op 11 april 2007
k. Brief van Stichting Stadsorgel Haarlem ‘Het Kunkels Orgel’ d.d. 7 

maart 2007 inzake uitnodiging op vrijdag 23 maart 2007

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van mw. E. van der Beek-Salomé d.d. 25 februari 2007 inzake

overlast door volle putten (stuk nr. 28/Divendal)
b. Brief van M. Broers en H. Broers-Kipperman d.d. 4 maart 2007 inzake

oude Plantaan Burgwalbuurt Haarlem (stuk nr. 29/Divendal)

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester
ter afdoening

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via de
raadscommissie

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:
a. van dhr. Pen en dhr. Catsman inzake regeerakkoord

(Gedrukt stuk nr. 39)

http://www.projectveiligegemeenten.nl/
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600711336486
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600711336486
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600711336327
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600711336327
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700711233680
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700711233680


2

b. van dhr. M. Aynan inzake stopzetting Haarlempaskorting door
Toneelschuur(Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen)

c. van dhr. J. van de Manakker en dhr. Elbers inzake gescheiden
riolering (Gedrukt stuk nr. 40/Divendal)

d. van dhr. Pen en dhr. Catsman inzake Holland Casino en de Raaks
(Gedrukt stuk nr. 52)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders
a. Beantwoording vragen C.J. Pen door wethouder Nieuwenburg (actie

nr. 507) inzake de Noordvleugel (SO/SG/2007/7) (Bijgevoegd)
b. Beantwoording brief van Wijkraad Transvaal & Patrimonium

d.d. 5 maart 2007 inzake fietschaos en onderhoud Kennemerplein
(Sb/VV/2007/261)
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