
Tervisielegging

ontwerp-onttrekkingsbesluit voor de

onttrekking aan de openbaarheid van

het parkeerterrein gelegen tussen de

Raamsingel en de Tempeliersstraat

Het vaststellen van een besluit tot onttrekking aan de openbaarheid is een bevoegdheid van de

gemeenteraad ingevolge de artikelen 7, 9 en 11 van de Wegenwet. Het college is belast met de

voorbereiding van beslissingen van de raad. Het ter inzage leggen van het onttrekkingsbesluit en het

vrijgeven daarvan voor het indienen van zienswijzen is onderdeel van de voorbereiding.

Afdeling 3.4 van de Awb is van toepassing.

Op dinsdag 19 maart heeft het college besloten het ontwerp onttrekkingsbesluit van het parkeerterrein

gelegen tussen de Raamsingel en de Tempeliersstraat ter visie te leggen. Het ontwerp-onttrekkingsbesluit

ligt met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken voor eenieder ter inzage”

Indienen zienswijzen

Met dit voornemen volgen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) (afdeling 3.4)

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het ontwerp-onttrekkingsbesluit is digitaal in te zien op de

gemeentelijke website: https://www.haarlem.nl/tempeliersstraat of kan bij  balie 17 in de publiekshal

digitaal worden ingezien, adres Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem.

De openingstijden van de publiekshal zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op

donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur.

Gedurende de ter visie termijn van zes weken, kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerp-besluit

schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van

Haarlem. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Raamsingel-Tempeliersstraat@haarlem.nl

Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, datum en het onderwerp. Voor vragen of

mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met  dhr. S. Bosma, telefoon 023 511 3986.

Procedure

Na afloop van de termijn van tervisielegging worden alle zienswijzen afgewogen en eventueel verwerkt

in het ter besluitvorming voor te leggen onttrekkingbesluit. Indieners van zienswijzen worden hierover

geïnformeerd.  Het besluit wordt bekend gemaakt en toegezonden aan Gedeputeerde Staten, conform

wetgeving. Daarna treedt het besluit in werking en staan nog de beroepsmogelijkheden uit de Algemene

wet bestuursrecht open.

Uitvoering

Het parkeerterrein zal fysiek aan de openbaarheid worden onttrokken zodra de grond juridisch eigendom

is van HBB.
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