Ymere & gemeente Haarlem nodigen u uit

Concept
gebiedsvisie
Rozenprieel

Denk mee over de toekomst van het Rozenprieel
Het Rozenprieel is een karakteristieke stadswijk langs het Spaarne en ligt op
loopafstand van het centrum. De wijk wordt steeds interessanter om in te wonen
en te werken. Er zijn veel positieve initiatieven genomen in de afgelopen jaren,
maar er kan nog wel wat gebeuren om De Roos tot bloei te brengen en het gevoel
van trots te versterken.
Ymere en gemeente Haarlem willen iedereen uitnodigen om de wijk te verbeteren.
Daarom hebben wij voor het Rozenprieel
een concept gebiedsvisie tot 2025 opgesteld. Hierin staat een overzicht van ontwikkelingen die gaande of wenselijk zijn
en mogelijkheden die we willen bieden
om gezamenlijk tot een verbetering van
de wijk te komen.
Wij horen graag wat uw wensen en
ideeën voor uw wijk zijn

van de concept gebiedsvisie mee naar
huis. Mocht u deze bijeenkomst niet
kunnen bijwonen, dan kunt u vanaf 2 juli
de gebiedsvisie op internet bekijken via:
www.haarlem.nl/mijnwijk.
Als u daarna nog verder wilt praten of u
heeft nog vragen of opmerkingen, dan
bent u welkom op de volgende bijeenkomst op 24 augustus, om 19.30 uur in
De Tulp. Die avond willen we met u
verder praten over uw ideeën en wensen
voor de wijk.

Daarom nodigen wij u 1 juli uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Er vinden
dan twee dezelfde bijeenkomsten plaats,
u kiest het tijdstip dat voor u het beste
uitkomt.
U krijgt deze avond ook een samenvatting

Eind augustus verwerken wij al uw
suggesties en bieden we de concept
gebiedsvisie aan het college van B&W aan.
Als zij akkoord is, wordt de gebiedsvisie
vrijgegeven voor inspraak. U kunt uw
reactie dan nogmaals kenbaar maken.

Programma

1 juli, buurtcentrum De Tulp
18.15 uur Inloop met koffie/thee
18.30 uur Presentatie Tako Postma,
stedenbouwkundige van adviesbureau Inbo
19.00 uur Bespreking van uw ideeën en
wensen voor het Rozenprieel met
Inbo, Ymere en de gemeente
20.00 uur Einde 1e bijeenkomst en inloop
2e bijeenkomst met koffie/thee
20.15 uur Presentatie door stedenbouwkundige van adviesbureau Inbo
20.45 uur Bespreking van uw ideeën en
wensen voor het Rozenprieel met
Inbo, Ymere en de gemeente
21.45 uur Einde
Wilt u na deze avond verder praten, dan zien
wij u graag terug op 24 augustus om 19.30
uur in De Tulp.

Graag tot ziens op 1 juli!

