Gemeente Haarlem, Gebiedsontwikkeling en Beheer

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem
Aan: bewoners van dit adres

Datum
Ons kenmerk
E-mailadres
Onderwerp

5 augustus 2016
GOB/2016/355379
Carolien.vanBalen@Anteagroup.com
Start inspraaktraject voorlopig ontwerp Jan Gijzenkade (oost)
Uitnodiging inloopavond 31 augustus

Geachte heer, mevrouw,
Groot onderhoud
De gemeente Haarlem gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Jan Gijzenkade.
De werkzaamheden bestaan uit:
■ Vervanging van de riolering (inclusief huisaansluitingen) en drainage;
■ Vervanging van het asfalt;
■ Vervanging van de armaturen van de openbare verlichting door LEDverlichting.
De gemeente verbetert, waar mogelijk, de kwaliteit van de inrichting van de straat.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het project.
Terugkoppeling bewonersbijeenkomst 12 juli jl.
Tijdens de bewonersbijeenkomst zijn twee ontwerpvarianten gepresenteerd. Daarbij
is aan u als bewoners en aan andere belanghebbenden, gevraagd naar welke variant
de voorkeur uitgaat. Vanuit de bewoners aan de Jan Gijzenkade werd de
fietsstroken-variant als positief beoordeeld.
Vrijgegeven voorlopig ontwerp
Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten, de reacties van de bewoners en van
overige belanghebbenden, is er een afweging gemaakt en een nieuw ontwerp
opgesteld. Dit nieuwe voorlopig ontwerp is gebaseerd op de variant met
vrij liggende fietspaden. Hierbij zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen en is het
voetpad verbreed ten opzichte van de gepresenteerde variant. Dit ontwerp is door
wethouder Cora-Yfke Sikkema namens het college van B&W vrijgegeven voor
inspraak.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavondavond;
Datum
woensdag 31 augustus
Locatie:
DVS Clovisstraat 56
2025 BP Haarlem
Tijd:
19:30-21:00 uur
wij presenteren het ontwerp aan u en u kunt uw reactie (zienswijze) geven.

Zie achterzijde voor meer informatie rondom het inspraaktraject
Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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Inspraakperiode
De inspraakperiode voor het voorlopig ontwerp Jan Gijzenkade (oost) loopt van
5 augustus tot 17 september 2016. In deze periode krijgen alle belanghebbenden
de mogelijkheid het ontwerp in te zien en hun zienswijze daarop kenbaar te maken.
Na afloop van de inspraakperiode, worden alle zienswijzen afgewogen en waar
mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Indieners worden hierover
geïnformeerd.
U kunt een zienswijze indienen via noord@haarlem.nl ow zienswijze Jan
Gijzenkade of per post via Postbus 511, 2003 PB Haarlem t.a.v. Afdeling GOB,
T.a.v. T. Mulder, onderwerp: zienswijze Jan Gijzenkade.
Ook tijdens de informatieavond kunt u uw zienswijze kenbaar maken.
Voorlopig ontwerp inzien
Het ontwerp is digitaal in te zien op de website: www.haarlem-jangijzenkade.nl
U kunt het ontwerp ook inzien in de publiekshal van de Raakspoort, Zijlvest 39
in Haarlem. De publiekshal is geopend van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur en op donderdag doorlopend tot 20.00 uur.
De host in de publiekshal verwijst de mensen door naar de juiste balie.
Meer informatie
Voor de begeleiding van dit project heeft de gemeente Haarlem Antea Group
ingehuurd. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of opmerkingen, dan kunt
u contact opnemen met Carolien van Balen-Peeters via
carolien.vanbalen@,anteagroup.com of tel. 06-10914627.
Voor meer informatie over het project kunt u ook terecht op
www.haarlem-iangiizenkade.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Haarlem

-van de Luijtgaarden - projectmanager
u---------------------- -Peeters - omgevingsadviseur

