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Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Roel Schaart, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op
donderdag 28 april a.s. om 20.00 uur in een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema vermelde vergadering van 19 mei gaat wel door.
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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

19 april 2011
Agenda openbare vergadering van 28 april 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.15 uur

Programmanr. 6
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen
voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Revue – vaststellen van de agenda
. Concept-verslag van de vergadering van

7 april en
14 april 2011

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

verige punten ter bespreking
. Winkels open op zon- en feestdagen?

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.

vergadering hiermee niet wordt belast.
+ 20.15 – 21.15 uur
enoemde agendatijden zijn indicatief.
e commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5:
onen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en

ecreatie

(2011/54437) <JN>

Pauze: 21.15 – 21.30 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FD25EA38-EC73-4E5C-AC2F-C7AB0225BC7D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87833041-AED1-47B1-BDA9-3C8AF9760348
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7056044D-FA64-424E-8DB3-3AE470F5E5D5


7. Startnotitie gebiedsvisie Zijlweg-Westelijke Randweg
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/63403) <JN>

8. Overzicht subsidies evenementen gemeente Haarlem
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (HP in de vergadering
van 7 april 2011).
(2011/74676) <BS>

Ter advisering aan de Raad
9. Verkoop Waarderweg nr. 136 (zware voorhangprocedure)

De commissie adviseert de raad over de zienswijze op de verkoop van een

± 21.50 – 22.00 uur
Programmanr. 5

+ 21.30 – 21.50 uur
Programmanr. 6
+ 22.00– 22.15 uur
2

botenloods met 1.537 m2 bedrijfsgrond gelegen aan de Waarderweg 136, deelt
het college mee dat hij zijn zienswijze op de verkoop heeft gegeven.
Hervatting van de behandeling van 17 maart jl.
(2011/33643) <EC>

Overige punten ter bespreking
10. Startnotitie gebiedsvisie Houtplein-Dreef

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/45724) <EC>

11. Nota van zienswijzen 4e aanwijsronde gemeentelijke monumenten plus de
daaruit voortvloeiende aanwijzingen
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (HP in de vergadering
van 7 april 2011).
(2011/10269) <EC>

12. Agenda komende commissievergadering(en)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
 Projectbesluit en bouwvergunning (eerste fase) Essenstraat 9-15

(2011/58707)
Brief inbreng vergaderingen commissies Bestuur, Samenleving en
Ontwikkeling over het spoor bezuinigingen op subsidies

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van B&W:

± 22.45 – 23.00 uur

+ 22.35 – 22.45 uur
Programmanr. 5

Programmanr. 5

+ 22.15 – 22-35 uur
Programmanr. 5

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D3D2A233-FFD6-4242-A04B-7AA2EC4F58AE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B4C9339D-D1BD-4A1B-8553-B259F34AA01E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFD7636C-F4AB-46C5-A097-7F1B6898DBE6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9CD9170B-523E-473C-B510-F931A26E2D3E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7B22D648-5578-4EDC-8FDE-D02BCFA0D593
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7B22D648-5578-4EDC-8FDE-D02BCFA0D593
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0BD5FB7A-9CCE-4D20-B951-162EF5CFE2F7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D711AF74-B07C-44AB-BE93-39E0076B8504
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D711AF74-B07C-44AB-BE93-39E0076B8504
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 Brief van wethouder Cassee van 6 april 2011 inzake aankoop en
verbouw Bakenesserkerk (uitgereikt in de vergadering van 7 april
2011)

Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
- nr. 446 (Regionale woonvisie) maart 2011 wordt doorgeschoven naar

december 2011)
- nr. 487 (kunst in openbare ruimte): maart 2011 wordt doorgeschoven

- naar juni 2011)
Lijst van ingekomen stukken:

Brief van wijkraad Delftwijk/Waterbuurt van 12 april en 22 januari inzake
Schoerbos incl. Schoterbosvijver (per e-mail toegezonden 18 april)

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: antwoord@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 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.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=25E08239-FC75-4274-8732-8B5CEDD236E9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=25E08239-FC75-4274-8732-8B5CEDD236E9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED75DD64-4858-42B8-9178-8DBF13F70DF2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED75DD64-4858-42B8-9178-8DBF13F70DF2
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

