Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Ton F. van Dijk <tonfvandijk@gmail.com>
dinsdag 15 december 2015 14:05
Griffiebureau
Hans Vriend; Hans Hendriksma; Rickey Hup; Wimmy Hengst; Frits Garretsen
(frits.garretsen@kpnnnail.nl); Jeroen Boer; Wybren van Haga; Mirjam van Haaster
Uitwerking plan Land in zicht

Geachte griffie,
Zoudt u zo vriendelijk willen zijn deze mail door te sturen aan de gehele gemeenteraad.

Betreft Land in Zicht: voortgang bewonersplan parkeren
Geachte leden van de raad,
Zoals eerder gemeld zijn de bewoners van Land in Zicht op constructieve wijze in gesprek met
ambtenaren van de gemeente Haarlem over de implementatie van het "bewonersplan parkeren",
zoals dat eerder aan uw raad is gepresenteerd.
Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat het plan op een aantal punten nog wijzigingen dient
te ondergaan, alvorens het aan de wethouder kan worden aangeboden, waarna zij een en ander
naar de raad kan doorgeleiden. Zoals zij heeft toegezegd voor het einde van 2015 te zullen
doen.
Via deze mail willen de bewoners u graag informeren dat het aanbrengen van de wijzigingen en
het visualiseren daarvan (zodat de eindsituatie voor een ieder duidelijk wordt) iets meer tijd kost
dan gedacht.
Concreet is het zo dat degene die namens de bewoners zorgt voor de "artist impressies" van het
plan daar momenteel hard aan werkt, maar er niet in slaagt om dit al voor uw kerstreces gereed
te hebben (het is natuurlijk liefdewerk oud papier).
Omdat wij het het van belang vinden dat de wethouder en uw raad nu in een keer een
goed uitgewerkt en aangepast plan ontvangen, hebben wij gemeend er goed aan te doen, u
te laten weten dat uw dit plan in januari tegemoet kunt zien.
Dit betekent dat het voor de wethouder niet goed mogelijk is om haar toezegging gestand te
doen om het plan al voor eind 2015 aan uw raad te presenteren. Wij vragen als bewoners
hiervoor begrip, zeker gezien het feit dat de dialoog met de gemeente nu uitstekend verloopt,
mede dankzij de inzet van de gebiedsmanager Hans Vriend en de procesmanager Wimmy
Hengst.
Kortom: in januari krijgt u het definitieve parkeer plan van de bewoners inclusief
de noodzakelijke wijzigingen die voort komen uit onze gesprekken met de gemeente.
Hopeliik.zal goed voor\yerk.daama.ku,nnenieiden-tot-Soepele-en sQede besluitvorming------------i

De bewoners van Land in Zicht wensen de leden van de gemeenteraad een g
jaarwisseling en een voorspoedig 2016!
Wij spreken de hoop uit dat wij in het nieuwe jaar de parkeerkwestie snel achter ons kunnen
laten met een oplossing die op zeer breed draagvlak kan rekenen en danken ook wethouder
Sikkema voor haar inzet.
Met vriendelijke groet,
Namens de bewoners,
Hans Hendriksma
Rick Hup
Ton van Dijk
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Tom Reerink
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hetty Moser
donderdag 17 december 2015 10:19
registratie
RE: Uitwerking plan land in Zicht I v Dijk * Svp registreren en in behandeling
nemen. Graag via verseon kopie in werkbak Griffie externe brieven. Hartelijk dank.
*EB

Deze is niet voor ons maar voor Wimmy Hengst.
Met vriendelijke groet,
Hetty Moser
Managementassistent
Ondersteuner Beleid
Stadszaken Beleid, Openbare ruimte Groen en Verkeer
Zijlpoort
Gedempte Oude Gracht 2
Afdeling D3
023-5113373
h.moser@haarlem.nl
Van: registratie
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 15:05
Aan: Hetty Moser
Onderwerp: FW: Uitwerking plan land in Zicht T v Dijk * Svp registreren en in behandeling nemen. Graag via

verseon kopie in werkbak Griffie externe brieven. Hartelijk dank. *EB

Van: Griffiebureau
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 14:44
Aan: registratie
Onderwerp: Uitwerking plan land in Zicht T v Dijk * Svp registreren en in behandeling nemen. Graag via verseon

kopie in werkbak Griffie externe brieven. Hartelijk dank. *EB
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