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Onderwerp: Voorlopig stedenbouwkundig plan Aart van der Leeuwstraat ligt ter inzage en 
uitnodiging voor informatiebijeenkomst.

Geachte mevrouw Ter Burg,

U heeft een reactie gegeven naar aanleiding van de inloopbijeenkomst op 2 oktober 2019.
Tijdens deze bijeenkomst is een ontwerp getoond, dat nog geen deel uitmaakt van de formele 
procedure. Wij attenderen u er graag op dat het voorlopig ontwerp (VO) stedenbouwkundig plan van 
vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari ter inzage ligt. Binnen deze periode kunt u een 
formele reactie indienen.

U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 5 februari. U kunt binnenlopen 
tussen 19.30 en 20.30 uur in de Stavokav hostel aan het Jan Gijzenpad 3. Het VO stedenbouwkundig 
plan en het proces worden dan toegelicht. Medewerkers van Pré Wonen en de gemeente zijn 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Bekijk het voorlopig ontwerp via:
• De website www.haarlem.nl/aart-van-der-leeuwstraat-eo
• In de publiekshal van de gemeente aan de Zijlvest 39 (openingstijden zijn maandag tot en 

met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder 
afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u langskomen op afspraak. Maak een afspraak door 
te bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023).

Hoe kunt u reageren?
U kunt op het VO stedenbouwkundig plan reageren tot en met donderdag 27 februari. Let op: alle 
reacties zijn openbaar, iedereen kan ze inzien. Wilt u niet uw naam erbij?
Laat ons dat weten. U kunt reageren op de volgende manieren:
• Per e-mail bestemmingsplannen@haarlem.nl. vul dan 'Aart van der Leeuwstraat e.o.' in bij het 

onderwerp;
• Per brief aan gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. Karsten Glas;
• Mondeling aan Karsten Glas via de telefoon. U kunt een belafspraak maken via het algemene 

telefoonnummer van de gemeente 14 023.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]
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Wat gebeurt er met de reacties?
We bekijken of we de positieve en negatieve reacties in het VO kunnen verwerken. Uiteindelijk 
maken we zo een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan. Reageert u op het voorlopig ontwerp? 
Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Heeft u nog vragen?
De laatste stand van zaken en meer informatie over het proces vindt u op de website 
www.haarlem.nl/aart-van-der-leeuwstraat-eo. U kunt ook contact met mij opnemen via
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