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Betreft : Emraaplein 

Geachte dames en heren van de gemeente Haarlem, 

Haarlem, 28 februari 2015. 

Wij klimmen niet snel in de pen om u aan te schrijven, maar nu hebben wij toch wel enige 
vragen m.b.t. het door de gemeentelijke diensten gebruikte gemeenschapsgeld. 

Men is na herhaalde verzoeken enige weken geleden eindelijk begonnen met het oplappen van 
de bestrating van het Emmaplein. Overal worden stukjes weggehaald en weer opgevuld en de 
oude (stukjes) stenen teruggelegd. Zelfs afgebroken bestrating, c.q. tegels worden weer 
teruggelegd. 

De ingehuurde stratenmakers vertellen ons, dat zij dit nog nooit zo hebben meegemaakt. 

Eerst riolering en dan opnieuw bestraten. 
Volgens ons bent u verkeert om bezig. Er zitten gaten in de riolering, daarover wordt een 
plaatje gelegd, zand erover en bestrating erop. 
Deze gaten zijn zodanig, dat wanneer wij heet water door de gootsteen spoelen, de kinderen 
op straat zeggen, 'kijk er komt rook uit de straat'. 
Volgens ons betekend dit dat binnen een jaar de straat opnieuw open moet. 
We hebben al een keer de ventweg met trappen af moeten zetten, omdat anders een fietser of 
automobilist zo in een gat kon rijden van een vierkante meter, want na een regenbui vallen er 
gewoon gaten in de weg. En daar helpt een plaatje hout, schepje zand er over en wat stenen 
ook niet bij! 
We hebben ook al eens aangegeven dat de bomen op ons plein erg uit zijn krachten beginnen 
te groeien. De stoep en de riolering worden ook kapot getrokken door de wortels . 
Wij als pleinbewoners denken dat goed onderhoud en veiligheid uw verantwoording is, 
volgens ons betalen wij daar belastingen voor. 
Daarom vinden wij het ook een vreemde zaak dat door miscommunicatie straks deze 
werkzaamheden tweemaal moeten worden uitgevoerd en dus onnodig tweemaal 
gemeenschapsgeld gaat kosten. 

Onze buurvrouw heeft in 2012/2013 een brief geschreven met het voorstel te onderzoeken of 
de bewoners voortuinen konden kopen, zodat de overgebleven stoep en ventweg, wellicht met 
een gedeelte van dit geld, in ieder geval grondig aangepakt konden worden. 
Zij heeft erg haar best gedaan door alle bewoners te benaderen en ons allemaal met de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. 



t 

Verder hebben wij nog een vraag. Als er een Koptische Paus W!iwir-#ii^dtHl#'2^fl'y^i!Wiijug in 
de Kathedraal op bezoek komt dan wordt de bestrating aan de kant van de kerk vervangen 
door nieuw. 
Als wij ruim 3 jaar klagen over de bestrating en inmiddels meerdere personen met een 
ambulance hebben laten afvoeren vanwege deze slechte bestrating dan worden onze stoepen 
gelegd met kapot materiaal en worden de gaten in het riool afgedekt met een plaatje triplex. 
Volgens ons heet dit meten met 2 maten en onze vraag is dan ook waarom gaat dit zo? 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij. 

Hoogachtend, 

M. Pel. 


