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ivestiging en/of wijziging's bericht,teken ik;
ig,zonder enige oneerbiedigheid,kwade wil of frivoliteit; 
len onder UCC 1-207(S 1-308) without prejudice. 

volwaardige capaciteit van;

Kennisgeving aan de Agent/ Vertegenwoodiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever. 
Kennisgeving aan de Opdrachtgever ia kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger. 

De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben.
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Her-Boeren; Tuinproject OverLanden;
Tennispad Haarlem. 09 juli 2021

Gezien boven genoemde is dit tevens een wob verzoek door
ingezetene/gebruiker van de gemeente Haarlem die willen in
kennis gesteld worden van;
Het huidige/werkzame bestemmingsplan dat mist op dit terrein
tussen Belgieönlaan/Tennispad en Karwijpad/Spaame,

De gemeentelijke plannen/ideeën en raadsbesluiten die rusten
op dit terrein;

En eventueel afspraken/regelingen en/of verordeningen
rusten op dit terrein;
Het is mogelijk dat ik iets vergeten ben of mij iets is
ontgaan dan zal fcer zijner tijd een schriftelijke aanvulling volgen; 

Voor da duidelijkheid wij zijn niet tegen het afsluiten van dit
terrein, het is hierdoor een stuk rustiger geworden;

Dit alles schriftelijk te doen of laten doen binnen door de overheid gestelde
aan onderstaand adres onder vermelding/afdeling

Her-Boeren
Doel is, zo
doorstaan;
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voorjaar 2021Her-boeren vervolg

Zaterdag 15 mei 2021

Inmiddels heb ik eind april de sleutel van het 
hek verkregen en ben begonnen met opruimen 
en herinrichten van dit terrein;

Het plaatsen van planten-bakken en regenton 
het hekwerk laten begroeien en dit alles
onder toezicht;

En dit op overhoeken zonder het weghalen van 
bestrating of aanwezig straat-meubilair;
Deze aankleding is door het publiek
aangeleverd en geplaatst;

Misschien zal op een zeker moment de gebieds- 
verbinder M. de Graaf op de hoogte gesteld 
moeten worden ? ? ? * ?
Dit laatste laat ik liever over aan de
wijkraad;

Groetjes; 
Gerard;



Her-boeren is de nieuwe term; Voorjaar 2021
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openbaregrond en < 
dan wel onder voo

Beste leden van de Wijkraad Europawijk,
hierbij stel ik jullie op de hoogte en heb
een vraag van publieke aard;
Ik gekend als Gerard werkzaam als beroeps-
vrijwilliger op de Tuinderij de

Waardering stelt vast dat na ruim drie jaar
van ongemak eindelijk èèn hek is geplaatst
langs het Tennispad om aldaar de parkeer
plaats af te sluiten;
En wel een hek weggehaald/verplaatst van de
gezamelijke buurttuin naar/langs het Tennispad; 

Dit alles in goed overleg en alle afspraken
zijn niet uitgevoerd en belanghebbenden
niet geïnformeerd;

Het lijkt ons wel handig als deze parkeer 
plaats wel toegankelijk blijft voor; 
Toelevering Afvalafvoer en Calimiteiten;
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d is publikegrond en daar 
ebeuren en het andere is 
daar mag iets meer maar 
rwaarden enz.;
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Afgelopen dinsdag 23 feb.2021 wederom een
goed gesprek gehad met afd. Grondzaken op 
verzoek van onze beheerder(vrijwaterland)en 
de wijkverbinder;

Wat mij stort en ik ben niet de enige is dat 
het grondbedrijf nogal selektief is, met
namen bij de classificatie's van gronden in 
hun bezit; >
Het ene stuk gr
mag niet veel <
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Voorjaar 2021Her-boeren is de nieuwe term;

Er doen al heel lang uitèènlopende verhalen de ronden;

Publieke-Stads-Landbouw
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lokatie aan te
Maar eerst duideli 
later uitvoeren;

Vandaar de nieuwe norm Ecologisch,Duurzaam en Sociaal de 
visie van VELT Her-boeren 2020/2030 en ik voeg daar aan 
toe in de Stedelijke Omgeving;

De Direkte Groene Omgeving is nu met deze griep pandemie 
van levens belang gebleken melden wetenschappers;

Wie zijn de direkt belanghebbende en wie heeft wat in 
eigendom en is er een toekomst visie;

Anders is het tijd om duidelijkheid te creëren voor mij 
persoonlijk en anderen, dat gene wat ik nu doe, het
opzetten van publieke-stads-landbouw, is een kwaliteit/ 
voorwaarde om in dit stads-deel te blijven;
Ik begrijp dat ik niet de enge ben die op deze manier 
een verbetering in kwaliteit van leven vinden;

Ik gekend als Gerard woonachtig in de Kruidenwijk aan het 
d wil graag in eerste instantie van de Wijkraad 

alles weten over het gebied tussen Belgieënlaan en
Tennispad, het Salieveld en het Spaarne;

Duidelijkheid en een (nieuwe) visie voor dit boven genoemde 
gebied naar de toekomst toe is hierbij van belang voor 
ongeveer nu 200 betrokkenen/omwonenden;

Er zijn bij mijn weten genoeg argumenten om deze groene
i/jzen voor dit doel/funktie ;
kheid en dan verder praten, een poosje
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Voorjaar 2021Her-boeren is de nieuwe term;
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Het is aan de overheid om dit te ondersteunen, 
want het is een goede, toekomstgerichte

De missie wordt met andere woorden 20.000 keer 
in praktijk gebracht;

Samen met honderden burgerinitatieven die 
dagelijks laten zien dat het anders kan en 
moet; Bouwen wij aan het nieuwe normaal; 

ecologisch, duurzaam en sociaal.

VELT is een onafhankelijke, pluralistische 
vereniging van denkers, durvers en doeners voor 
een ecologische-gezonde en rechtvaardige
samenleving, binnen het brede kader van de 
Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (SDGs); 

VELT brengt leden, vrijwilligers en sympatisanten 
samen rond het thema 'ecologisch leven, 
tuinieren en koken7 en heeft bijna 20.000 leden; 

Samen tonen wij de weg en beïnvloeden wij het 
beleid, naar een energie- en grondstoffenzuinig 
productie- en consumtiegedrag door individuen, 
bedrijven en overheden, zodat het ecosysteem 
Aarde gerespecteerd en beschermd wordt;

investering.

Zoals opgeroepen door en gemeld aan de
bevolkingen;
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voorjaar 2021;Geloofs-brief
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Heden 7 april 2021 gaat het om belangen afwegingen 
de klusjes man gekend als Gerard; Vakbekwaam
Hovenier en Beroeps chauffeur Personen
Vervoer, heeft jaren lang besluiten moeten 
nemen en is daar ook toe bevoegd;
Tevens vanaf 2012 Beroeps-vrijwilliger voor de
Publieke zaak, begeleiding van publiek, 
vrijwilligers en belanghebbenden;

Voortdurende werkzaamheden vanaf
begin voorjaar 2012 tot heden

mag u bekend zijn; Het mag u ook
bekend zijn dat ik niet alleen

plannen maak maar ook uitvoer
en/of laat uitvoeren;

Tot op heden vandaag erkend en door|
niemand op aarde weerlegt en/of onkend; 

Alleen weg gestuurd door de eeuwige
(voortdurende opgelegde) twist; "Dat de 

gezamelijke gedachten niet meer overéénkomen";
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Gebruik maken van deze bevoegdheden en na
onderzoek en overleg is door mij besloten;

U persoonlijk om hulp te vragen bij het
onwikkelen en opzetten van;
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Publieke-Stads—Landbouw domein en/of Landgoed;
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