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Onderwerp uitnodiging cursus grote projecten 

Geachte leden, 

Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor een cursus over de stand van de grote 
projecten in Haarlem. De cursus vindt plaats op donderdag 3 februari van 18.30-
20.30 uur in het ABC architectuurcentrum Haarlem. Voor een broodje wordt 
gezorgd. 

De reden waarom ik u een cursus aanbied, is dat u als raad de komende periode 
belangrijke besluiten moet nemen over de grote projecten in Haarlem; doorgaan, 
gewijzigd doorgaan of stoppen. Dit zijn ingewikkelde afwegingen. Wij hopen dat 
het door deze cursus voor u makkelijker wordt om deze afwegingen te maken. 

De cursus is opgebouwd in een aantal stappen. De eerste bijeenkomst is 3 februari. 
U wordt dan globaal door alle projecten geleid. De projecten zijn verdeeld in 6 
categorieën op basis van contractuele verplichtingen, stagnaties en financiële 
gevolgen. 
Daama zullen nog één of twee bijeenkomsten worden georganiseerd om 
gezamenlijk met interne en externe experts per categorie de verdiepingsdiscussies te 
voeren over de projecten: aan welke knoppen kunt u als raad draaien, wat zijn 
oplossingsrichtingen en hoe moet u deze oplossingsrichtingen beoordelen. 

Tijdens het tweede deel van de cursus zal de stadsbouwmeester Max van Aerschot u 
een toelichting geven op de lopende tentoonstelling in het ABC architectuurcentrum 
Haarlem "Balais, dimensies van duurzaamheid". 

Selijle groet 

U X A A ^ -
wout P.C 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 

H D - i i n i M S H w O a i E S (S .? j . , - * f 

r» 

mailto:k.meulenbelt@haarlem.nl

