
Genoemde agendatijden zijn indicatief.
De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5:
Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en
recreatie

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Roel Schaart, uit voor een extra openbare
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op
donderdag 13 januari a.s. van 19.00 uur tot 19.45 uur in een van de
vergaderkamers van het Stadhuis (na te vragen bij de receptie). De vergadering zal
geheel gewijd zijn aan het inspreken over de in agendapunt 2 genoemde
onderwerpen.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van het bestemmingsplan Koninginnebuurt eerste partiële herziening

Masterplan en Realisatieovereenkomst Raamsingel/Tempeliersstraat
Brief van wethouder Cassee van 24 december 2010 inzake eindnotitie
bestemmingsplan Koninginnebuurt eerste partiële herzieningN.B.: inspreken
op dit onderwerp is alleen mogelijk bij gewijzigde inzichten n.a.v. de
actuele informatie (Geen herhaling van inspreken 29 april en 8 juli 2010)
De navolgende bijlagen bij de eindnotitie zijn alleen digitaal beschikbaar
A Bestemmingsplan algemeen,
B Raamsingel - Tempelierstraat
C Bos en Vaartschool,
D Houtplein 32
Plankaart
Uitnodigingsbrief
(2010/57676, 2010/18267 en 2010/374077, ) <EC>

3. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Marianne Blaauboer,
secretaris commissie Ontwikkeling

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

4 januari 2011
Agenda openbare EXTRA vergadering van 13 januari 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 2. – 2. Uur
Programmanr.

± 19.00 – 19.45 uur
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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.
Via www.haarlem.nl zijn vanaf 17 april 2008 alle vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies online te beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook
achteraf. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op
donderdagavond een live-uitzending plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt
via www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u
ook de vergaderdata van de raad en de commissies.
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