
  

De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich:  

Programma 5: wonen en Programma 9: ruimte voor stedelijke ontwikkeling 

N.B. Genoemde agendatijden zijn indicatief. 
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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 11 mei a.s. om 20.00 uur in de raadszaal van het Stadhuis.  

 

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. 20 april 2006 

5. Mededelingen en rondvraag voor leden en collegeleden  

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Projectopdracht en kredietaanvraag Delftlaan Noord  (JN) 

Advies wordt gevraagd over: 

1. instemming met de projectopdracht Delftlaan Noord en de kredietverlening 

van € 110.000,- voor de definitiefase, 

2. de in punt 1 bedoelde kosten te dekken ten laste van de grondexploitatie 

Delftwijk als opgenomen in het MPG-2005. 

(SO/PM/2006/181)                                                                      

 

Overige punten ter bespreking 

7. Ontwerp bestemmingsplan Frederikspark    (JN) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 

      (SO/BD/06/509)       

 

 

  

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 

 

 1 mei 2006 

Agenda openbare vergadering van de cie. Ontwikkeling van 11 mei a.s. 

Ineke Hetem  

(023) 511 3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 20.20 – 20.40 uur 

Programma nr. 9 

± 20.40 – 21.00 uur 

Programmanr. 9 

± 20.00 – 20.20 uur 

PAUZE: 21.00 – 21.15 uur 



 

  

 

 

 

 

N.B. 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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8. Brief van wijkraad Transvaal & Patrimonium d.d. 4 april 2006 inzake 

concentratie splitsen van woningen en kamerverhuur Transvaalbuurt         (JN) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de Gemeenteraad van  

13 april 2006. 

 (SO/BD/2006/534)       

9. Brief van Natuur en Milieu d.d. 28 maart 2006 inzake energiebesparing in de 

bestaande woningbouw              (??) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de Gemeenteraad van 

13 april 2006. 

10. Beslisdocument Herijking woonruimteverdelingsysteem          (JN) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (CU-SGP) – 20 april 

2006. 

 (SO/BD/2006/220)       

11. Reactie op brief Initiatiefgroep Ondersteuning Wijkraden  (JN/HM) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (GL) – 20 april 2006. 

(SO/SG/2006/4) 

12. Prestatieovereenkomst VVV 2006           (CV) 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (CDA) – 20 april 2006. 

 (SO/BD/2006/193)       

13. Agenda komende commissievergadering(en)  

14. Sluiting  

 

Ter kennisname meegezonden B&W nota’s: 

- Concept-stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp Stadsdeelhart Schalkwijk 

(SO/PM/2006/212 (reeds toegezonden aan de Raad – 13 april 2006) 

Brieven/antwoorden van het college van burgemeester en wethouder: 

- Brief van v.m. wethouder Martini d.d. 12 april 2006 inzake ondertekening 

overeenkomst met HAPRO (SO/BD/2006/542) 

Lijst van ingekomen stukken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marianne Blaauboer, 

Secretaris raadscommissie Ontwikkeling 

± 21.15 – 21.25 uur 

Programmanr. 5 

± 22.05 – 22.15 uur 

± 21.25 – 21.35 uur 

Programmanr. 5 

± 21.35 – 21.45 uur 

Programmanr. 5 

± 21.45 – 21.55 uur 

Programmanr. 5 

± 21.55 – 22.05 uur 

Programmanr. 6 
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