
 

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postbus 511, 2003 PB Haarlem 

Kenmerk:  PCM/2020/0178020 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl 

1/2 

 

Ons kenmerk PCM/2020/0178020 
Datum 25 maart 2020 

Afdeling Project- en Contractmanagement 

Contact: Wimmy Hengst 

Telefoon: 14023 

E-mail:  projecten@haarlem.nl 

 

 

Onderwerp: Inspraak voorlopig ontwerp Schoterbos vervolgfase 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Vanwege het coronavirus is de inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp Schoterbos op  

16 maart niet doorgegaan. In deze brief informeren wij u over hoe u op het voorlopig ontwerp kunt 

reageren en hoe u uw vragen kunt stellen.  

 

Eind vorig jaar hebben we veel buurtbewoners gesproken over hun wensen voor het park. Ook zijn 

de plannen besproken met de Adviescommissie Beheer en Onderhoud Schoterbos. Daarin zitten de 

wijkraden, de organisaties in het park en een aantal natuurorganisaties. Alle opmerkingen zijn 

bekeken en zo mogelijk verwerkt in het ‘voorlopig ontwerp Schoterbos vervolgfase’.  

 

Inspraak tot en met 16 april 

Op 9 maart begon de officiële inspraak. Iedereen mag tot en met 16 april een officiële reactie 

(zienswijze) indienen. Hieronder staat hoe u dat kunt doen.  

 

Bekijk het voorlopig ontwerp op de website www.haarlem.nl/schoterbos.  

Daar kunt u ook een zienswijzeformulier en een samenvatting van het ontwerp downloaden.  

In de samenvatting leest u welke opmerkingen van de buurt zijn overgenomen. Lukt het niet om het 

formulier en/of de samenvatting te downloaden? We sturen het graag naar u op. Bel hiervoor naar 

mijn collega Myrle Bleumink van de gemeente via 023 511 3255. 

 

Twee manieren om te reageren 

1. Per e-mail aan projecten@haarlem.nl (vul ‘Schoterbos vervolgfase’ in bij het onderwerp). 

2. Per brief aan Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. Wimmy Hengst (u kunt 

een eigen brief schrijven of het zienwijze-formulier invullen).  

Gebruik alleen de post als u veilig bij de brievenbus kunt komen.  

 

Let op: alle zienswijzen worden gepubliceerd met naam, iedereen kan ze inzien. Wilt u niet uw naam 

erbij? Laat ons dat weten bij uw reactie.  

 

  

Aan:  Omwonenden van het Schoterbos 
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Wat gebeurt er met de reacties? 

We bekijken of we uw opmerkingen in het ontwerp kunnen verwerken. Uiteindelijk maken we een 

definitief ontwerp. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp en stelt het 

uitvoeringsbudget beschikbaar. Daarna starten de voorbereidingen voor de uitvoering. Het kan dus 

nog enige tijd duren voordat de werkzaamheden beginnen. Heeft u een officiële zienswijze 

ingediend? Dan ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.    

 

Meer informatie 

We hopen dat we zoals gepland na de zomer met de uitvoering van de werkzaamheden voor de 

vervolgfase kunnen beginnen. De laatste stand van zaken vindt u op www.haarlem.nl/schoterbos. 

Heeft u vragen? Mail naar projecten@haarlem.nl of bel mij via 14 023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wimmy Hengst, 

Procesmanager gemeente Haarlem 

 

 


