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Mw. C. Bergman-Yildiz project
Hartje Spaarndam

Geacht college,

Op 17 mei jl hebben we u geïnformeerd over het project Hartje Spaarndam. Op 18 mei jl. 
heeft er een gesprek plaats gevonden tussen burgemeester Heiliegers samen met 
mw. Bergman-Yildiz met wethouder Snoek en mw. Lans inzake het project Hartje 
Spaarndam.

In dit gesprek is aan de orde geweest de samenwerking in het project Hartje Spaarndam. 
Ondanks de bestaande gemeentegrens is het uitgangspunt altijd geweest dat dit een 
project is voor alle inwoners van Spaarndam. De basis voor het project komt immers bij 
inwoners uit Spaarndam vandaan.

In dit gesprek is aandacht gevraagd voor het verder uit werken van de samenwerking. Wij 
vinden het belangrijk dat de gemeente Haarlem voor haar eigen deelproject: verbetering 
van de infrastructuur, tekstueel voldoende input levert. Hierin moet ook aandacht zijn voor 
de participatie van inwoners. We zien daar graag een uitgebreide inbreng van tegemoet.

Op dit moment is bekend wat de verwachte kosten van de deelprojecten zijn en voor welk 
bedrag er subsidie aangevraagd zou moeten worden bij de Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Wij hebben u de financiële stukken in vertrouwen toegestuurd op 17 mei jl.
Wij verwachten van u een reactie op de exploitatieberekening. Wij vernemen graag of er bij 
uw college bereidheid is om in dit gezamenlijke project ook de projectrisico’s en eventuele 
bijkomende onvoorziene kosten naar rato van inwonersaantal van Spaarndam-OostZ-West 
te dragen. Om dit te verduidelijken volgen een paar voorbeelden: hier zou sprake van 
kunnen zijn als blijkt dat de subsidie niet toereikend is voor het project. Of als de 
bouwkosten van het dorpshuis hoger uitvallen dan geraamd.

Het gemeentehuis is per openbaar busvervoer te bereiken vanuit Haarlem 
en Amsterdam met lijn 80. Per trein station "Halfweg-Zwanenburg" (ca. 400 meter
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Wij zien uw reactie graag op korte termijn tegemoet, zodat we met de verdere uitwerking 
van de subsidieaanvraag hier rekening mee kunnen houden.
f
Hoogachtend,
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Bezoek ook 
onze website:

www.haariemmertiede.ni
25.C5.16
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