Haarlem, 9 november 2018
Betreft: Uitnodiging bijeenkomsten klankbordgroep omwonenden van OBS De Zonnewijzer
locatie Planetenlaan 168
Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen donderdag 18 oktober heeft de Gemeenteraad van Haarlem de
nota van uitgangspunten voor de realisatie van een kinderdagverblijf van Op Stoom bij de
Zonnewijzer vastgesteld. Dit betekent dat wij de plannen voor het kinderdagverblijf verder
kunnen uitwerken. We doen dat graag samen met u. Daarom nodigen wij u uit voor een
drietal klankbordavonden over de ontwikkeling van dit kinderdagverblijf.
Data en thema’s klankbordavonden
De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van BSO De Zonnewijzer van Op Stoom
(Planetenlaan 168, ingang Ambachtstraat) op de volgende data:
Dinsdag 11 december 19.30 tot 21.00 uur – over het thema parkeer- en verkeeronderzoek
Maandag 17 december 19.30 tot 21.00 uur – over het thema terrein, toegang en alternatieve
locatie
Dinsdag 8 januari 19.30 tot 21.00 uur – over het thema groen in relatie tot de nieuwbouw
Tijdens de eerste klankbordavond ‘Parkeer- en verkeeronderzoek’ op
dinsdag 11 december bespreken we de volgende onderwerpen:
• Uitleg toetsingskader (door gemeente Haarlem)
• Methoden onderzoek (door Goudappel Coffeng)
• Mobiliteitsplan (door de scholen + Op Stoom)
• Gelegenheid voor vragen
Meld u aan
U bent welkom bij alle drie de klankbordavonden. Wilt u uzelf voor enkele of alle
avonden aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@opstoom.nl op die manier
weten we hoeveel mensen er komen. Vermeld in de e-mail uw woonadres, telefoonnummer
en de avond(en) waar u bij aanwezig wilt zijn. U kunt ook namens een groep buren een
vertegenwoordiger aanmelden. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, sturen wij u per
e-mail de stukken toe van de avond(en) waarvoor u zich ingeschreven heeft.
Vragen
Indien u vragen heeft voorafgaand aan de bijeenkomst, horen we dat ook graag per e-mail.
Wij beantwoorden de vragen dan tijdens de betreffende bijeenkomst.
Verslagen ontvangen
Kunt u niet aanwezig te zijn? Na elke klankbordavond maken we een verslag die we graag
met u delen. Stuur een e-mail naar secretariaat@opstoom.nl om na afloop de verslagen te
ontvangen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
R. Dinklo
Directeur Kinderopvang Op Stoom

