
  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5: 

wonen en Programma 9: ruimte voor stedelijke ontwikkeling 

 

 

  Attentie: het aanvangstijdstip is 21.15 uur 

 

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 29 juni a.s. om 21.15 uur in een van de vergaderkamers van het 

Stadhuis (te bevragen bij de receptie).  

 

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. 15 juni 2006 

5. Inventarisatie rondvraag aan de wethouder(s) 

 

Overige punten ter bespreking; 

6. Voortgang Stationsplein e.o. (SO/PM/2006/247) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie d.d. 15 juni 2006. 

7. Bemiddeling éénkamerwoningen (voormalige HAT eenheden) 

(SO/BD/2006/641)  

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.   

8. Rondvraag 

9. Agenda komende commissievergadering(en)  

10. Sluiting 

 

 

Ter kennisname meegezonden stukken:  

N.B. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden 

gemotiveerd. 
- Actieve informatieplicht: 

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 

 

22 juni 2006 

Agenda openbare vergadering van 29 juni 2006  

Ineke Hetem  

(023) 511 3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 21.55 – 22.10 uur 

Programmanr. 9 

± 22.10 – 22.25 uur 

Programmanr. 5 

± 21.15 – 21.30 uur 

± 21.30 – 21.55 uur 

Programmanr. 9 

+ 22.25 – 22.35 uur 



 

  

 

 

 

 

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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 Woonvisie Haarlem (SO/BD/2006/510/629), incl. beantwoording 

inspraakreacties Woonvisie Haarlem 2006-2010  

 Voortgangsrapportage vervolg verbeterprogramma vastgoed 

(SO/VG/2006/799) 

 Toekanweg (SO/PM/2006/354) 

 Voorontwerp bestemmingsplan Heiliglanden-de Kamp (SO/BD/2006/645) 

 

- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 

 Beantwoording van de gestelde vragen inzake Delftwijk (11/06) en 

Slauerhoffstraat (12/06) 

 Beantwoording door wethouder Nieuwenburg van de gestelde vragen in 

de commissie Ontwikkeling van 15 juni j.l. inzake de Roemer 

Visscherstraat (uitgereikt in de raadsvergadering van 22 juni j.l.) 

 Overig: 

 Stand van de woningbouw in de gemeente Haarlem per 31-3-2006  

 Uitnodiging van de heer Van Beuningen (VEN Haarlem) d.d. 1 juni 

2006 voor een werkbezoek/rondleiding in de vestigingen in Haarlem en 

Amsterdam én reactie op deze uitnodiging van de secretaris van de 

Commissie d.d. 15 juni 2006. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marianne Blaauboer 

secretaris commissie Ontwikkeling 


	Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie d.d. 15 juni 2006.

