Gemeente Haarlem, Gebiedsontwikkeling en Beheer

Project- en Contractmanagement
Haarlem
Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

'Aan de bewoner(s) van dit adres en belanghebbenden

Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Onderwerp

21-06- 2017
GOB/2017/283348
Manneke Beelen
023-5113942
hbeelen@haarlem.nl
Uitnodiging participatieavond Spoorwegstraat en omgeving

Beste bewoner/belanghebbende.
Hierbij nodig ik u van harte uit voor een participatieavond over de toekomstige
ontwikkelingen van en ideeën voor de Spoorwegstraat en omgeving.
De participatieavond is op:
donderdag 29 juni van 19:30 tot 21:30 uur in het Nova College, Zijlweg 203.
In deze brief leg ik u uit welke plannen en ontwikkelingen er zijn voor dit gebied.
Verschillende plannen
In de afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt voor nieuwe
ontwikkelingen in het gebied rond de Spoorwegstraat. Hierover is ook meerdere
keren met bewoners en ondernemers gesproken. Een belangrijk discussiepunt
daarbij was de ontsluiting van de Spoorwegstraat op de Zijlweg en een tweede
ontsluiting voor het gebied. De situatie in de omgeving van de Spoorwegstraat is
ondertussen veranderd. Ook hebben wij verkeersonderzoek laten doen, om te
berekenen hoeveel woningen aan het gebied toegevoegd zouden kunnen worden
zonder extra verkeersontsluiting.
Verschillende initiatieven
De gemeente wil graag met de initiatiefnemers en alle andere betrokkenen in het
gebied nadenken over de toekomst van de Spoorwegstraat en omgeving. Voor al
deze initiatieven en andere ideeën willen we een zogeheten ontwikkelstrategie
Spoorwegstraat e.o. opstellen.
De ontwikkelstrategie Spoorwegstraat e.o. moet een goed beeld geven waar we met
elkaar met dit gebied naar toe willen en hoe we er voor kunnen zorgen dat
bestaande en mogelijk toekomstige ontwikkelingen een plek krijgen.
De gemeente wil op die manier kansen bieden voor nieuwe ontwikkelingen en
verbeteringen in het gebied en tegelijkertijd de wensen van de huidige bewoners en
ondernemers zo goed mogelijk meenemen.
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Participatieavond
Als start van dit proces organiseren we een participatieavond. Tijdens deze
participatieavond willen wij u graag meer vertellen over de plannen in het gebied en
hoe we de komende periode de plannen met alle betrokkenen willen gaan
uitwerken. Wij horen daarbij ook graag uw ideeën.
Het programma ziet er als volgt uit:
Inloop
19:15- 19:30 uur
Welkom door Anne Pauline Huizinga, gebiedsmanager
19:30- 19:35 uur
Zuid-West
Toelichting door een stedenbouwkundige van de gemeente
19:35 - 19:55 uur
Haarlem
Toelichting op het proces door bureau KuiperCompagnons
19:55 - 20:15 uur
Gelegenheid om vragen te stellen
20:15 -20:45 uur
In gesprek: mogelijkheid om individueel in gesprek te gaan
20:45 -21:30 uur
en ideeën mee te geven. Medewerkers en adviseurs van de gemeente lopen daarvoor
rond en er is beeld- en kaart- materiaal beschikbaar.
Ik besef dat de uitnodiging u op zeer korte termijn bereikt. We willen graag voor de
zomervakantie starten met de ontwikkelstrategie. Uiteraard krijgt u na de zomer nog
voldoende gelegenheid om (nogmaals) uw mening te geven.
Graag aanmelden
In verband met de organisatie van de inloopavond, verzoeken wij u vriendelijk zich
aan te melden. Dat kunt u doen door uw na(a)m (en) en adres te mailen naar
zuidwest@haarlem.nl o.v.v. aanmelden ‘inloopavond Spoorwegstraat’.
Ik hoop u te zien op donderdag 29 juni.
Met vriendelijke groet,

lifriuduizir
Anne Paulihé
Huizinga,
Gebiedsmanager Zuid-West

