
  

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 
Z.O.Z. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 

 

 

 

Geachte leden,  

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Arjen Overbeek uit voor een openbare 

vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op 

donderdag 20 april a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadhuis.  

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda (revue)  

4. Inventariseren rondvraag  

 

Ter advisering aan de raad 

5. Vaststellen bestemmingsplan “Vijfhoek”    JV  

Advies wordt gevraagd over: 

1. het ontvankelijk verklaren van alle ingediende zienswijzen, genoemd in 

paragraaf 3 van het raadsstuk, 

2. het ongegrond verklaren, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 

4 van het raadsstuk, van de zienswijzen van C. Broekhuizen en F.A. van 

Donselaar, 

3. het gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaren met 

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 van het raadsstuk, van de 

zienswijzen van mw. J.M. Berkhout en mw. L. Oerlemans, 

4. het gegrond verklaren, met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4 

van het raadsstuk van de zienswijzen van P.A. Herwaarde, P.M. Wijkhuizen 

en F. van Donselaar, 

Aan de leden van de commissie Ontwikkeling 

en de leden van het college van B&W 

 

                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

12 april 2006 

Agenda openbare vergadering van 20 april  

Ineke Hetem  

3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

20.00-20.20 uur 

20.20 – 20.40 uur  



 

  

 

 

 

 

5. het bestemmingsplan “Vijfhoek” gewijzigd vast te stellen met inachtneming 

van de wijzigingen zoals omschreven in paragraaf 5 van dit raadsstuk. 

(SO/BD/2006/127)     programma 9 

6. Vaststellen bestemmingsplan “Hofje De Tweede Kamer”  JV 

Advies wordt gevraagd over: 

1. het ontvankelijk verklaren van de indieners van zienswijzen, te weten 

Bewoners/Eigenaars Bakenessergracht 60 tm 64 t.a.v. P.J.A. Peute en 

Matth W.J. van Rooden, 

2. het ongegrond verklaren van de zienswijzen, 

3. het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Hofje, De Tweede 

Kamer” (SO/BD/2006/176)    programma 9 

 

 

 

7. Sloop opstal en tijdelijke herinrichting Harmenjansweg 47/49 MR 

Advies wordt gevraagd over: 

1. het beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,- voor de sloop en 

gedeeltelijke inrichting van de speelplaats en 

2. het dekken van de kosten uit de toekomstige grondexploitatie van het 

project Scheepmakerskwartier, onderdeel van de Spoorzon en het restant 

bedrag van € 10.000,- te dekken uit de stelpost van de speelvoorzieningen. 

(SO/VG/2005/1652)     programma 9 

8. Een ondersteunend en stimulerend grondbeleid; nota Grondbeleid  

Haarlem 2006       JP   

Advies wordt gevraagd over: 

1. het instemmen met de nota Grondbeleid Haarlem 2006 en de daarin 

beschreven aanscherping van het in Haarlem te voerend ondersteunend en 

stimulerend grondbeleid; 

2. het instemmen met de delegatie van de bevoegdheid aan het college om de 

grondprijzen via indexering jaarlijks aan te passen, met kennisgeving aan 

de Raadscommissie Ontwikkeling. 

(SO/DSC/2006/8)     programma 9 

9. Kredietaanvraag herinrichting buitenterrein Dutrystraat/ 

Van Egmondstraat       RG 

Advies wordt gevraagd over het instemmen met de kosten voor de herinrichting 

(groot € 108.817,- excl. BTW) middels een éénmalige bijdrage, te dekken uit de 

meeropbrengsten boven boekwaarde welke zijn behaald bij de verkoop van de 

gymzaal 

(SO/VG/2006/445     programma 9 

 

Overige punten ter bespreking 

10. Agenda komende commissievergadering(en) en actielijst versie t.b.v. de 

vergadering van 20 april 2006 (volgt) 

11. Rondvraag / Sluiting  

 

 

 

 

 

20.40 – 21.00 uur  

21.20 – 21.30 uur  

21.30 – 22.00 uur  

22.00 – 22.10 uur  

22.10 – 22.20 uur  

22.20 – 22.30 uur  

PAUZE 

21.00 - 21.20 uur  



 

  

 

 

 

 

Ter kennisgeving bijgevoegd (in vergaderset van 5 april jl.): 

Het verslag van de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling d.d. 9 

februari 2006 en het verslag van de gecombineerde vergadering van de commissies 

SO en CMC van 9 maart 2006. 

 

 

Ter kennisname meegezonden B&W nota's 

- Aanpassen tabel in de Huisvestingsverordening (SO/BD/2006/15) (uitgereikt in 

de vergadering van 9 februari 2006) 

- Projectopdracht Locatiebeleid (SO/SG/2006/3) (toegezonden aan Cie. SO op 

23-02-2006) 

- Afronding OPH1 bestedingen, pijler economie (SO/BD/2006/49) (toegezonden 

aan Cie. SO op 23-02-2006) 

- Prestatieovereenkomst HAPRO voor 2006 (SO/BD/2006/144) (toegezonden 

aan Cie. SO op 23-02-2006) 

- Praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw Haarlem (SB/Mil/2006/155) 

(toegezonden aan Cie. SO op 23-02-2006) 

 

Toegezonden op 5 april jl.: 

- Beslisdocument Herijking woonruimteverdelingsysteem 2
e
 fase 

(SO/BD/2006/220) 

- Reactie op brief Initiatiefgroep Ondersteuning Wijkraden (SO/SG/2006/4) 

- Oprichting “Leerbedrijf Haarlem” (SO/BD/2006/107) 

- Zuidtangent-west: vaststellen definitieve uitgangspunten voor de herinrichting 

Gedempte Oude Gracht (SB/V&V/2006/141) 

- Evaluatie 2005 en programma 2006 bureau Handhaving sector SO 

(SO/VT/2006/960) 

- Prestatieovereenkomst VVV 2006 (SO/BD/2006/193) 

- Wijziging koopzondagen 2006 voor Kerstmarkt en Kadomarkt 

(SO/BD/2006/263) 

- Risicoanalyse woningbouwprogramma 2005-2009 (SO/BD/2006/108) 

- Extra koopzondag in 2006 voor stadsdeel Noord (SO/BD/2006/486) 

- Beeldkwaliteitplan Delftwijk (SO/PM/2006/142) 

- Toepassen wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO voor de percelen 

Achterweg 3-3A en 5 (SO/BD/2006/501) 

- Programma van Eisen Buitenruimte Deo (incl. Toetsings & Acceptatieplan 

(SO/PM/2005/785)  

 

 

Beantwoording vragen van de commissie: 

- Antwoord van wethouder Rietdijk op de vraag inzake bewoning Houtmanpad 

22 (actiepunt 85/05) (uitgereikt in vergadering Cie. SO van 09-02-2006) 

- Antwoord van wethouder Martini op de vragen inzake de centrummanager 

(actiepunten 66 en 67) (uitgereikt in Cie. SO van 09-02-2009) 

- Antwoord van wethouder Visser op de vraag inzake onderzoek grote projecten 

(actienr. 40/05) (uitgereikt in Cie. SO van 09-02-2006) 

- Brief van wethouder Visser d.d. 7 februari 2006 (SO/PM/2006/27) waarin de 

recente ontwikkelingen inzake de planontwikkeling van het stadsdeelhart in 

Schalkwijk worden toegelicht (uitgereikt in Cie. SO van 9 februari 2006). 



 

  

 

 

 

 

- Brief van wethouder Visser d.d. 8 februari 2006 inzake de Waarderhaven 

(actienrs. 33/05 en 86/05) (uitgereikt in Cie. SO van 9 februari 2006) 

- Antwoord van wethouder Rietdijk op de vraag inzake wijziging 

Huisvestingsverordening (actiepunt 16/06) (toegezonden aan Cie. SO op 23-02-

2006) 

- Toezending door wethouder Visser d.d. 14 maart 2006 van de notitie “Stand 

van zaken en alternatieven compensatie parkeren op een rij” (toegezonden aan 

Gemeenteraad d.d. 21 maart 2006) 

 

Toegezonden op 5 april jl.: 

- Stand van de woningbouw per 31-12-2005 

 

 

Overig ter informatie meegezonden: 

-   Lijst Ingekomen stukken 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Marianne Blaauboer, 

secretaris commissie Ontwikkeling 
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