Nieuwsbrief oktober 2019
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Kort verslag vergadering Commissie Ontwikkeling (gemeente Haarlem) van 26 september 2019:
Uit het transcript:
Sprekers namens de tuinverenigingen waren dhr Bisschops (Eigen Tuin), dhr Dubbeld, mevr Carton
en mevr Kaart (Ons Buiten), dhr van Wonderen (AVVN). Zij pleitten allen voor het niet verplaatsen van
de tuinen. De inhoud van hun toespraken kunt u vinden in het transcript vanaf pagina 55. Druk
hiervoor op onderstaande link:
Transcript vergadering commissie ontwikkeling
Korte weergave van de standpunten van de fracties tav het houden van het onderzoek (tussen
haakjes het aantal zetels in de gemeenteraad)
Positief: CDA (kan uitkomst ook niet-verplaatsen zijn, complex in omgeving +10%, uitbreiding
saxenburg) (4) , PvdA(2), CU(1)
Negatief: D66(5), SP(2), AP(1), OPH(2), JOUWHAARLEM(1), LiberaalHaarlem(1), HvH(1)
Onduidelijk: TrotsHaarlem ?(1), VVD (mogelijk tegen, voorstel bebouwing op AWZI-locatie) (4),
GroenLinks(ecologisch rapport, wat is het gebied waard, mag klankbordgroep meebeslissen) (9)
Kortom : het wordt nog spannend.
Uit de besluitenlijst:
Vaststellen Startnotitie Entree Verre Oosten Schalkwijk Cie. Ontwikkeling 26 sept. 2019:
behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad van 17 oktober a.s. (2019/467425)
Oprichting Stuurgroep Ons Buiten:
Zoals aangekondigd in het Tuinblaadje is er een stuurgroep gevormd, die als taak heeft om allerlei
acties tav de plannen van de gemeente te initiëren en te coördineren. Voor deze groep hebben zich
aangemeld: Alice Taylor, Bas Goemans, Bas Dubbeld, Maaike, Saskia de Bree, André van Norden,
Claudia Carton en Ton Reijman
Op 7 oktober zijn de leden van de Stuurgroep bij elkaar gekomen om te bepalen welke rol wij innemen
als groep en welke acties wij op gaan zetten met als doel om het haalbaarheidsonderzoek van de
Gemeente van tafel te laten vegen.
Acties:
* Namens alle leden van onze vereniging zal er een e-mail naar de verschillende politieke partijen in
Haarlem wordt gestuurd. Enerzijds om de tegenstemmende partijen te bedanken en te vragen of
zij ons willen blijven steunen. Anderzijds om de voorstemmende partijen op een ander idee te
brengen door ze te laten inzien dat het haalbaarheidsonderzoek eigenlijk onhaalbaar is.
* Aan alle leden wordt gevraagd om ook persoonlijk een mail/brief naar een fractie te sturen met
mogelijk een persoonlijk verhaal erin.
* Er zal met tuinvereniging Eigen Tuin worden overlegd en samengewerkt.
* Als ludieke actie willen wij met zoveel mogelijk tuinders appels en peren uitdelen op de Grote
Markt met een boodschap over onze tuinen. Datum 17 oktober, voorafgaand aan de
gemeenteraadsvergadering.
* De communicatie zal verlopen via een (maandelijkse) nieuwsbrief.
* Naast een digitale petitie zal er ook een schriftelijke petitie worden opgesteld.
Belangrijke Data:
Donderdag 17 oktober: vergadering gemeenteraad 19 uur. (klik hieronder voor de agenda)
Agenda vergadering gemeenteraad 17-10-2019
Hieraan voorafgaand ludieke actie (appels uitdelen) van zoveel mogelijk tuinders .
Verzamelen op donderdag 17 oktober om 18:30 uur bij het stadhuis?
Neem zoveel mogelijk appels mee uit eigen tuin.

