
Onderwerp: Re: Snelfietsroute Jaap Edenlaan
Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Datum: 31-5-2020 08:33
Aan: Hans Vriend <hrvriend@haarlem.nl>
CC: Hans Kamerling <voorzi er.vondelkwar er@gmail.com>, Rob van Looveren
<robvanlooveren@hotmail.com>, Wijkraad De Krim <wijkraad.dekrim@gmail.com>,
"Heinemeijer, J.M." <jmheinemeijer@mendelcollege.nl>, Menno Evers <mvevers@haarlem.nl>,
jacquespeet <jacquespeet@zonnet.nl>

Beste Hans,

Dank voor je bericht. Al jd goed als er gecommuniceerd wordt.
Kun je de opdracht van Rik van Tiel met ons delen. Niet diens contract, maar wel diens opdracht
met daarbij neem ik aan ook een jdspad.
Ik sprak met Rik en hij wil graag een gesprek aangaan met de werkgroep herinrich ng Pim
Mulierlaan, die als werkveld het gehele speelveld ten westen van het kruispunt Orionweg-
Randweg hee .

Met vriendelijke groeten,

Hans Pos, MSc
voorzi er wijkraad de Krim
voorzi er werkgroep herinrich ng Pim Mulierlaan 

Op wo 27 mei 2020 om 14:29 schreef Hans Vriend <hrvriend@haarlem.nl>:

Hans,

Een klein misverstand. Het gaat om de snelfietsroute Velsen-Haarlem langs de Randweg.

Collega Rik van Tiel is hier de procesmanager van en hij is op dit moment met Menno en Michelle een
par cipa e plan aan het uitwerken waarin de wijkraad en andere par jen zijn opgenomen.

Met een vriendelijke groet,

Hans Vriend

Gebiedsmanager Noord
Gemeente Haarlem

Tel: 023 511 3360 / 06 46215286
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Van: Groen Pos <groenpos@gmail.com>
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 14:22
Aan: Hans Vriend; Menno Evers
CC: Hans Kamerling; Rob van Looveren; Wijkraad De Krim; Heinemeijer, J.M.
Onderwerp: Snelfietsroute Jaap Edenlaan

Heren,

Gisteren in het nu ge overleg werd door Menno geopperd dat aan een plan werd gewerkt voor een
snelfietsroute over de Jaap Edenlaan. Die informa e is voor ons nieuw. Ook het Mendelcollege
waarvan leerlingen die fietsroute veel gebruiken is onbekend met die ideeën. Graag krijgen we inzicht
in de aanleiding, de doelstelling, details en eventuele (deel)rapportages die er al verschenen zijn of
van de mogelijk door de gemeente uitgeze e vragen aan adviesbureaus.

Ook de bewoners van de woontoren zouden baat hebben te weten wat de plannen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Hans Pos
voorzi er wijkraad de Krim
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