Gemeente Haarlem

Griffie
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling
en de leden van het college van B&W
Agenda is gewijzigd i.v.m. aanwezigheid wethouder Divendal bij commissies
Ontwikkeling en Samenleving: agendapunt 8 Ontwerp Stadion Oostpoort
wordt agendapunt 6 (agendapunten 6 en 7 zijn verschoven naar 7 resp. 8).

Datum
Onderwerp
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail adres
Kopie aan

10 juli 2006
Gewijzigde agenda openbare vergadering van 13 juli 2006
Ineke Hetem
(023) 511 3157
dmhetem@haarlem.nl
belanghebbenden
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Denise Eikelenboom, uit voor een
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden
op donderdag 13 juli 2006 om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (te bevragen bij de receptie).

± 20.00 – 20.20 uur

±
uur
± 20.20
20.20 –– 21.00
20. uur
Programmanr.
Programmanr. 99

Gewijzigde agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2. Spreektijd voor belangstellenden
(over niet op de agenda staande onderwerpen)
3. Vaststellen agenda
4. Concept-verslag van de commissie Ontwikkeling d.d. 29 juni 2006
5. Mededelingen collegeleden
Ter advisering aan de raad:
6. Ontwerp Stadion Oostpoort
Advies wordt gevraagd over:
1. het verlenen van goedkeuring aan het Definitief Ontwerp bebouwing
Stadion Oostpoort,
2. het verlenen van goedkeuring aan het Voorlopig Ontwerp stadiongebied,
3. het aan de goedkeuring verbinden van de in het raadsstuk vastgelegde
afspraken
SO/PM2006/435
<MD>
PAUZE: 21.00 – 21.15 uur

Genoemde agendatijden zijn indicatief.
De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5:
wonen en Programma 9: ruimte voor stedelijke ontwikkeling

± 21.15 – 21.30 uur
Programma nr. 9

+ 21.30 – 21.45 uur
Programma nr. 9

± 21.45 – 21.50 uur
Programmanr. 9
+ 21.50 – 22.00 uur
Programmanr. 5

+ 22.00 – 22.10 uur
Programmanr. 9

± 22.10 – 22.15 uur

7. Voorbereidingsbesluit Stadsdeelhart Schalkwijk
Advies wordt gevraagd over
1. het verklaren dat een herziening van de bestemmingsplannen in
Stadsdeelhart Schalkwijk de delen I en II, Schalkwijk D2 (ged), Europawijk
Zuid en Schalkwijk wijk C in voorbereiding is,
2. dat dit besluit vervalt indien niet binnen 2 jaar na inwerkingtreding van dit
besluit een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd, zoals bepaald in
artikel 21 lid 6 van de WRO,
3. dat het betreffende gebied is aangegeven op tekening gemerkt 908vb012
d.d. 23 juni 2006. Deze tekening hoort bij dit besluit. Dit besluit treedt in
werking op de dag na publicatie.
SO/BD/2006/677
<JN>
8. Verkoopovereenkomsten fase 2 Ripperda
Advies wordt gevraagd over:
1. het instemmen met de verkoopovereenkomsten Fase 2A,
2. het ten goede laten komen van de baten van de koopsom van het besluit ad
€ 4.914.608,- excl. rente aan de grondexploitatie Ripperda
(SO/PM/2006/438)
<JN>
Overige punten ter bespreking
9. Realisatieovereenkomst huurwoningen Ripperda
<JN>
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
SO/PM/2006/437
10. Woonvisie Haarlem incl. beantwoording inspraakreacties Woonvisie Haarlem
2006-2010
Het stuk wordt besproken op verzoek van de commissie (Axielijst).
Stukken zijn reeds in uw bezit.
SO/BD/2006/629 en SO/BD/2006/510
<JN>
11. Toekanweg
Het stuk wordt besproken op verzoek van de commissie (D66).
Stuk is reeds in uw bezit.
SO/PM/2006/354
<JN>
12. Agenda komende commissievergadering(en) en actielijst t.b.v. de vergadering
van 13 juli 2006
13. Rondvraag
14. Sluiting

Genoemde agendatijden zijn indicatief
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.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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Ter kennisname meegezonden stukken: (voorstellen voor bespreking in de
commissie dienen goed te worden gemotiveerd)
-

Actieve informatieplicht:
 Vrijstelling (Wro 19 lid 1); verlenen bouwvergunning Zuid
Schalkwijkerweg 52/53; heroprichten van 2 woningen (SO/VT/2006/2298)
 Resultaten gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
(SO/SG/2006/23)

-

Ingekomen stukken:
 Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:
 Aankondiging dat de vraag inzake het aantal woningen in
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek (nr. 23/06) voor de
vergadering van 13 juli a.s. beantwoord zal zijn in een notitie.
 Kopie van brief van wethouder Divendal aan de Haarlemsche Jachtclub
d.d. 21 juni 2006 naar aanleiding van gevoerde gesprekken en de
rechten van de Haarlemsche Jachtclub (per e-mail toegezonden 22 juni
2006).
 Beantwoorden van de gestelde vraag (T268) inzake het onderzoeken
van de mogelijkheden om een weekmarkt op het Marsmanplein te
exploiteren.
 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 28 juni 2006 inzake sloop- en
nieuwbouw woningen dr. Schaepmanstraat, Haarlem (afhandeling van
actiepunt 22/06).
 Melding van wethouder Nieuwenburg n.a.v. vragen (nrs. 25-06 en 2606) dat op 20 juli a.s. de commissie nader wordt geïnformeerd over de
Noordvleugel tijdens bijeenkomst op de Informatiemarkt.
 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 28 juni 2006 inzake
Drostekrediet, naar aanleiding van raadsvragen 8 juni 2006 (uitgereikt
in de raadsvergadering van 3 juli 2006)
 Beantwoording door wethouder Nieuwenburg van de vraag (28/06)
over het zich sterk maken dat de gevel aan de Kl. Houtstraat in zijn
oorspronkelijke vorm gehandhaafd blijft

Genoemde agendatijden zijn indicatief
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.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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Overig:
 Uitnodiging voor de expositie “Nieuws uit Noord” in het ABC van 11
juli tot 10 september 2006 (toegezonden 22 juni 2006)
 Uitnodiging van de BNG voor het “Congres Public Governance” op 5
oktober a.s. in de Ridderzaal Den Haag

Met vriendelijke groet,
Marianne Blaauboer
secretaris commissie Ontwikkeling

Genoemde agendatijden zijn indicatief
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.
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440
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