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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 3
maart donderdag 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 17 maart 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

24 februari 2011
Agenda openbare vergadering van 3 maart 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.20 uur

Programmanr. 5
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 17 februari 2011
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de Raad
. Zuidhof blok F-3 Ripperda fase 3 verkoop ondergrond (zware voorhang)

Advies wordt gevraagd over de te geven zienswijze over de verkoop van de

vergadering hiermee niet wordt belast.
± 20.20 – 20.25 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

ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok F-3.
(2011/7148) <EC>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=66A2CF65-4F27-44F4-B7F6-E4EF24405F72
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4611AE01-923A-4227-984E-5A88245697AA


Overige punten ter bespreking
7. Vernieuwde visie op het wonen in Haarlem

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/1546)
Zie ook brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 9 februari 2011.
(2011/33556) <JN>

8. Ontwerpgebiedsvisie Spoorwegstraat e.o. vrijgeven voor inspraak
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (Haarlem Plus) in de
vergadering van 17 februari 2011.
(2010/400128) <EC>

9. Erfbebouwing bij woonschepen Spaarndamseweg
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (VVD) in de vergadering
van 17 februari 2011, discussie over handhaving.
(2011/22566) <EC>

10. Eventuele aanvullende gesprekken bezuinigingen subsidies 2012-2018
Op 1 maart heeft inspraak door burgers in organisaties plaatsgevonden. Vraag
aan commissie: heeft de commissie behoefte aan aanvullende gesprekken?

11. a. Slachthuisbuurt Zuidstrook hoekkavel
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 27
januari 2011)
b. Slachthuisterrein in relatie tot huisvesting Daisy Bell
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 27
januari 2011). Zie brief van Daisy Bell van 25 januari 2011 en aangenomen
raadsmotie ‘Mét Daisy Bel’l van 18 februari 2010.
(2010) <EC>

12. Stand van zaken CCVT
Vervolgbespreking vanuit vergadering van 17 februari 2011.

± 20.25 – 21.00 uur
Programmanr. 5

± 21.45 – 22.05 uur
Programmanr. 5

+ 21.10 – 21.20 uur
Programmanr. 5

Programmanr. 5

± 21.35 – 21.45 uur
Programmanr. 5 + 6

Pauze: 21.20 – 21.35 uur
± 22.05 – 22.25 uur
± 21.00 – 21.10 uur
N.b. Mocht de commissie over de geheime brief willen spreken, dan zal de
vergadering achter gesloten deuren worden voortgezet. <PH>

13. Brief van wethouder Nieuwenburg van 15 december 2010 inzake
voortgang herontwikkeling Nieuwe EnergieBespreking vindt plaats op verzoek

Programmanr. 6
± 22.25 – 22.45 uur
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van de commissie (AP) in de vergadering van 6 januari 2011.
N.b. Mocht de commissie over de geheime brief willen spreken, dan zal de
vergadering achter gesloten deuren worden voortgezet.
(2010/355592) <JN>

Programmanr. 6

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C747AE56-E300-4C7C-B9CA-A725B7DE5C36
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EDCECAB7-8668-4633-8A79-F3E1CF12ABD2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=97F0E2D4-434F-4868-8B4B-7FD98CA89735
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=57E9C53D-60D3-41C7-9E23-411AE0A6485F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=02CC1239-ED4F-4458-AB5D-9386F3747FE2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=02CC1239-ED4F-4458-AB5D-9386F3747FE2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=02CC1239-ED4F-4458-AB5D-9386F3747FE2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=698F9ADA-8386-43AF-B8F0-2A4D4C5299E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=698F9ADA-8386-43AF-B8F0-2A4D4C5299E8
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14. Agenda komende commissievergadering(en)
15. Rondvraag
16. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Toelichting op Europese regels voor woningcorporaties (2010/426871)
Ontwerp Gebiedsvisie Boerhaavewijk, vrijgave voor inspraak

(2010/422067)
Ontwerp-wijzigingsplan bloemenkiosk Julianapark (2011/5815)
 Projectbesluit Horeacapaviljoen Marsmanplein (2011/5641)
 Projectbesluit Nieuwe Gracht 16 (2011/15591)(het projectbesluit is alleen

digitaal beschikbaar 117 pagina’s)
Klanttevredenheidsonderzoek Pleziervaart op het Spaarne (2010/394273)

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

 Brief van weethouder Van Doorn van 18 februari 2011 inzake
intentieverklaring Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem (per e-mail
toegezonden 18 februari)

Lijst van ingekomen stukken

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.

± 22.45 – 22.55 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AD55C9D4-35A4-4C1F-A6AA-F8202CEA2A5A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8FD4905-FF37-4231-99F9-AAEE08A4907D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=599804ED-47BA-4B23-82D2-36A5C4382DE2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E312D083-9172-4FF9-9F09-294096ED0C0A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B70EF97F-52A6-42E8-93D0-E2F5DAF8CCBF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7670ABF7-2B98-4287-9183-E6C307BD5E4A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=38C8FCDA-5D93-4A85-8898-8A7A840DC1D8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=38C8FCDA-5D93-4A85-8898-8A7A840DC1D8
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

