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Aanpassing ínrichtingsplan Haven

Beste bewone(s),
Vorig jaar, 16 februari 2018 heeft u een brief gehad over de inspraakmogelijkheid
op hãi ontwerp voor een herinrichting van de Haven. Dit ontwerp was gemaakt
door het Havenlab, een partic¡patiegroep bestaande uit inwoners en ondernemers
uit Heemstede. ln deze brief leest u over het voorlopig vastgestelde inrichtingsplan,
de verwerking van de inspraak en de behandeling in de raadscommissie Ruimte.

Het inrichtingsplan en aanpassingen op het ontwerp

Het plan omvãt o.a. het aanleggen van wandelsteigers en ligplaatsen voor boten,
de mogelijkheid tot overnachten, de inrichting van de kop van de Haven, de
parkeer- én groenstrook aan de havenzijde van de Havenstraat en het plaatsen
van een sanitaire voorziening.
De belangrijkste aanpassingen zijn het verwijderen van de botenhelling uit het plan
naar de ñingvaartlaan en hèt verplaatsen van de sanitaire voorziening naar het
verlaagde deel van de oever aan de kant van de Havenstraat. Het nieuwe
inrichtingsplan vindt u op de projectpagina via www.heemstede.nl/haven. Ook vindt
u hier het ontwerp en een overzicht met alle binnengekomen inspraakreacties en
antwoorden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan 15 februari 2019
voorlopiglastgesteld. ln de raadscommissie Ruimte worden tevens denkrichtingen
tot vermindering van de jaarlijkse kosten gevraagd.
U bent van harte uitgenodigd voor de behandeling in de raadscommissie
Ruimte
De raadscommissie Ruimte bespreekt het plan in de vergadering van donderdag
14 maart(start vergadering 20.00 uur in het gemeentehuis). De raadsleden geven
hun zienswijze op ñet plan. Kük op gemeenteraad.heemstede.nl en klik
achtereenvólgens op kalender > 14 maart 'Verg. Cie. Rui' voor de agenda zodat u
weet wanneer dit punt behandeld wordt.
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u kunt gebruík maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze
commissievergadering. Neem híervoor contact op met de raadsgriffier via (023)
548 56 46 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
Waarom duurde het lang voordat de inspraak is venrerkt?
Het Havenlab heeft het ontwerp gemaakt. Daarna heeft de gemeente de
technische haalbaarheid en de financiële gevolgen in kaart
þebracht.
Bovendien heeft de tussenkomst van de gemeenteraadsverkiezingen voor een
langere tijd geleid tussen inspraak en verwerking van de inspraakreacties in dit
inrichtingsplan.

Vervolg
Na vaststelling van het plan en de daarin genoemde budgetten, start het traject
van de technische voorbereiding en de aanbesteding. Daãrna gaat een aannemer
aan de slag. uiteraard informeer ik u voorafgaand aan de uitvoering nog over de

werkplanning.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met mij via (o2g) 548 sr 92. u kunt ook een e-mailsturen
naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van 714514.
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