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Verzenddatum 

- 6 NOV. 2013 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 31 oktober jl. is in een informatieve raadsbijeenkomst het raadsvoorstel over "Park21: 
voortgangsrapportage najaar 2013 en kredietvoorstel" nader toegelicht. Gehoord hebbende 
uw raad stellen wij voor aan beslispunt 2 een zinsdeel toe te voegen. 

Beslispunt 2 luidt in het oorspronkelijke voorstel als volgt: 
"2. in afwijking van - maar met behoud van de doelstellingen uit- het Masterplan Park21 
met betrekking tot deelgebied 2, het Programma van Uitgangspunten deelgebied 2: 
Recreatiepias en omgeving vast te stellen als richtinggevend kader voor de invulling van 
deelgebied 2;" 
Wij stellen uw raad voor dit beslispunt volledigheidshalve als volgt te formuleren: 
"2. in afwijking van - maar met behoud van de doelstellingen uit- het Masterplan Park21 
met betrekking tot deelgebied 2, het Programma van Uitgangspunten deelgebied 2: 
Recreatiepias en omgeving inclusief de Ontwikkelstratepie deelgebied 2: Recreatiepias 
en omgeving vast te stellen als richtinggevend kader voor de invulling van 
deelgebied 2;" 

Wij verzoeken u dit addendum te betrekken bij de raadssessie hieromtrent die op 14 
november a.s. is ingepland. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 

FSC-C104336 
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