
Haarlem 

Gemeente Haarlcm, Gebiedsontwikkeling en beheer 

Gebied Noord 

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

Aan de bewoners van 'Land in Zicht' 
I 
I 

Datum 26 februari 2015 
Onskenmerk GOB/2015/084421 

Contactpersoon Wimmy Hengst 
Telefoon 14023 

E-mail noord@haarlem.nl 
Onderwerp Nieuwe locatie vervolgbijeenkomst 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 15 februari heeft u een uitnodiging ontvangen voor een vervolgbijeenkomst met 
het karakter van een werkbijeenkomst. Deze bijeenkomst is verplaatst naar een 
nieuwe locatie. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst in wijkcentrum de 
Horizon. 

Datum: 2 maart 2015 
Tijd: 19.15 uur - 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur). 
Locatie: De Horizon, Ambonstraat 2A, Haarlem 

De heer Schoenmaeckers heeft zich temggetrokken als gespreksleider en de avond 
zal worden voorgezeten door Menno Evers (gebiedsverbinder Noord). 

Het programma is als volgt: 

• Welkom 
• Opzet van de avond. 
• Formulering van de uitgangspunten. 
• Bespreken van de suggesties in deelgroepen (zie bijlage). 
• Plenaire terugrapportage en bepalen van de vervolgstappen. 

Wij hopen u op 2 maart te ontmoeten in wijkcentrum de Horizon. 

Hoogachtend, 

Wimmy Hengst 
Procesmanager 



A: Locatie wijkcentrum de Horizon, Ambonstraat 2 



BIJLAGE 

Ingediende suggesties voor parkeren 'Land in Zicht' 

1. Tuinstrook aan Klipperkade verbreden met anderhalve meter en inrichten als parkeerplaats. Bij 
de hoekwoningen komt de parkeerplaats naast de woningen. 

2. Ontheffing om strak tegen de gevel op Klipperkade en aan Waterkant bij Tjalkkade te parkeren 

3. Geplande groenstrook naast parkeerplaats (waar nu bouwkeet staat) veranderen in 
parkeerplaatsen. Compenseren groen elders in gebied 

4. Parkeervergunningen (één vergunning per huishouden) eventueel met slagboom. (2 suggesties 
samengevoegd) 

5. (Overdekte) fietsenstalling in openbaar gebied ( garages zijn te klein voor auto en fietsen ). 

6. Uitbreiding parkeerplaats aan de Spaamdamseweg bij woonboten. 

7. Vrij parkeren op Tjalkkade. 

8. Twee parkeerplaatsen voor deelauto's. 

9. Parkeren in de inhammen op Klipperkade. 

10. Mogelijkheid van huren van vrije plekken in de parkeergarages van appartementencomplexen op 
LIZ. 

11. Bouw ondergrondse parkeergarage onder parkeerterrein. 

12. Dempen (deel) openbare jachthaven . 

13. Bovengrondse parkeergarage. 

14. Extra parkeerplekken op de Spaamdamseweg. 

15. Parkeerplaatsen op dak van ondergrondsparkeergarage woontorens. 

16. Parkeren buiten LIZ in PEN gebouw aan andere kant brug. 

17. Eén vergunning per woning alleen voor eigen straat. 

18. Gedogen tot bouw klaar is en dan de parkeerdruk opnieuw bekijken. 


