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Geachte dames en heren, 

 
Hierbij nodig ik u namens de wnd. voorzitter Jeroen Fritz, uit voor een openbare 
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op 
donderdag 17 april  2014 om 21:15 uur in een van de vergaderkamers van het 
Stadhuis (na te vragen bij de receptie). 

 

 
  

Agenda 
 

21.15 uur  1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 
 2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande 

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

  4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 6 maart 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 
+  21.30 – 21.50 uur 

Programmanr. 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling 

 6.  Voorbereidingsbesluit Spaarndamseweg 1e partiële herziening 

(2014/133216)  

    

   Overige punten ter bespreking 

 

+  21.50 – 22.10 uur 

Programmanr. 

 7.  Programma bestemmingsplannen 2014-2018 

Op verzoek van de commissie van 6 maart (PvdA) wordt de nota ter 

Gemeente Haarlem, Griffie 

Griffie 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan de leden van de commissie Ontwikkeling 

en de leden van het college van B en W 

 

NB. Voorafgaand aan de vergadering vindt een informatieve raadsmarkt plaats 

over de nota Ontwikkelstrategie Haarlem Oost van 20.00 – 21.00 uur. 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

14 april 2014 

2014/133279 
C. van Esveld 
023-5113569 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 17 april 2014 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen 

voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 

 



 

 

 

 

 

 

/ Agenda commissievergadering Ontwikkeling 17 april 2014 

2 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 

www.haarlem.nl 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling 
bespreking geagendeerd in een volgende vergadering. 

(2014/39689)                                                                                     < EC > 

 
+ 22.10 – 22.30 uur 

Programmanr. 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling 

 8.  Nadere overeenkomst verkoopovereenkomst woontorens Land in Zicht  

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 

(2014/48552)                                                                                    < EC > 

 
+  22.30 uur  9.  Rondvraag 

  10.  Agenda komende commissievergadering(en) 
+  22.40 uur  11.  Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

  * Actieve informatieplicht 

  - Gebiedsopgaven en gebiedsprogramma's 2014 (2014/55152) 

  - Pilot woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland-IJmond (2014/31352 

  - Ontwikkelingen Aziëweg, Pieter Wantelaan en Italiëlaan (2014/100435) 

 

 - 

- 

Herontwikkeling locaties Koningstein en Edelweiss (2014/21874)* 

- Ontwikkelstrategie Haarlem Oost (2014/83330)* 

 

  * Ingekomen stukken 

 
  Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  

BenW 
    

 
  Brief wethouder Mooij d.d 18 maart inzake Hildebrandmonument in de 

Haarlemmerhout (2014/108912)  

 
  brief wethouder Cassee d.d 10 maart 2014 inzake monumentale bomen in 

bestemmingsplannen (2014/95318)  

 brief van wethouder Cassee d.d. 3 maart 2014 inzake Koningstein 

(2014/83848)* 

 

 

Met vriendelijke groet,    

Marianne Blaauboer,  

secretaris commissie Ontwikkeling  
 

 


