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Besluitenlijst 

 

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 16 mei 2019 

 Aantal bezoekers: 35 

 Aantal sprekers: 15 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst  

 

5.  Transcript commissie Beheer 11 april 2019 (alleen n.a.v.) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Vrijgeven voorbereidingskrediet vervangen walmuur Vijverlaan 
Commissie Beheer 16 mei 2019 als hamerstuk naar raad 29 mei 2019 

 

(2019/145893) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

7.  Bespreken situatie Van Nesstraat ovv Jouw Haarlem 

 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging nagaan roulatie 'smileyborden' en nagaan of huidige 
verkeersborden wel duidelijk zichtbaar zijn in de Van Nesstraat 
Bij de behandeling van agendapunt 7 Bespreken verkeerssituatie Van Nesstraat zegt 
wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal laten nagaan of de zogenaamde 'smiley-borden' 
inderdaad (kunnen) rouleren en hij zal na laten gaan of de huidige verkeersborden in de 
Van Nesstraat wel duidelijk zichtbaar zijn en de commissie Beheer hierover informeren. 
 

(2019/417999) 
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 •  Snelheid van Nesstraat 
Cie Beheer 16/5/2019: voldoende besproken. Er is een toezegging gedaan: 2019/417999 
 
 

 

 

8.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

9.  Informatie over fietspad Wagenweg: zwart i.p.v. rood asfalt.   
Cie Beheer 16/5/2019: voldoende besproken. 

 

(2018/799424) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

 

10.  Onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Jansstraat 58/62 
Cie Beheer 16/5/2019: mag als hamerstuk met stemverklaring naar raad 29 mei 2019 

 

(2019/61146) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

11.  Bewoners naar de garage 
Cie Beheer 16/5/209: voldoende besproken. Eerdere toezeggingen zijn hiermee afgedaan (te 
weten toezegging 2018/878322 inzake 'overgangsregeling voor bewoners naar de garage en 
toezegging 2018/878301 inzake 'Informatienota inzake welke doelgroep in welke 

parkeergarage en de bijbehorende tarieven). Er is een toezegging gedaan 2019/ 421605. 

(2019/240231) 

  

•  Toezeggingen - . Toezegging Bij de behandeling van agendapunt 11 Bewoners naar de garage, 

zegt wethouder Berkhout het volgende toe. Hij zal laten nagaan of de Cronjégarage in eerste 

instantie goedkoper wordt voor binnenstadbewoners en als deze parkeergarage vol raakt er 

een hoger tarief in rekening gebracht kan worden. Hij zal de raad hierover berichten vóór de 

raadsvergadering van woensdag 29 mei 2019 
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(2019/421605) 

 

 

 

 

12.  Handboeken Inrichting Openbare Ruimte Oost-Waarderpolder en Zuidwest vrijgeven voor 

inspraak  
Cie Beheer 16/5/2019: voldoende besproken 

 

(2019/90153) 

 

 

13. Vrijgeven voor inspraak Voorlopig ontwerp Dreefzicht 
Cie Beheer 16/5/2019: voldoende besproken. Motie vreemd door Hart voor Haarlem 
aangekondigd. Er is een toezegging gedaan 2019/435547. 

 

(2018/797115) 

  

•  Toezeggingen - Toezegging Bij de behandeling van agendapunt 13 Vrijgeven voor inspraak 

voorlopig ontwerp Dreefzicht zegt wethouder Snoek toe een werkbezoek te organiseren voor 

de commissie Beheer aan de Dreefzicht locatie..  

(2019/435547) 

 

14 Rondvraag 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging uitwerking maaibeleid voor eind 2019 naar commissie Beheer 
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek naar aanleiding van vragen van 
de SP het volgende toe. Eind 2019 komt hij met de verdere uitwerking van het maaibeleid 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met ecologisch beheer en de gewenste 
beeldkwaliteit van/in de openbare ruimte.  

(2019/418051) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging met Fietsersbond bespreken situatie Kenaupark en zoeken 
oplossing die zowel recht doet aan fietsers als rekening houdt met toegankelijkheid park   
Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek op verzoek van de SP het 
volgende toe. Hij gaat in gesprek met de Fietsersbond over de situatie in het Kenaupark, 
waar veel fietsers nu ongeoorloofd dwars doorheen fietsen, om te kijken of er een 
oplossing is voor deze situatie die zowel recht doet aan de toegankelijkheid van het park als 
de fietsers. Hij koppelt over de uitkomsten van dit gesprek terug aan de commissie  

(2019/418094) 

 •  Toezeggingen - Toezegging  Bij de behandeling van de rondvraag zegt wethouder Snoek op 
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verzoek van de SP het volgende toe. Hij zal laten nagaan wat de mogelijkheden tot 

vergroening zijn in de groenstrook op de hoek van de Westerstraat en de Sterrebosstraat 

(Leidsebuurt). 

(2019/435003) 

 

15. Sluiting 

 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

 

 

I Actieve informatieplicht 

 

 

1.1 Informatienota implementatieplan SPA voorjaar 2019 
Cie Beheer 16/5/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2019/155838) 

 

1.2 Informatienota Start Project groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg 
Cie Beheer 16/5/2019: voor kennisgeving aangenomen 

 

(2018/372774) 

 

 

II Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 

 

2.1 Voorstel over al dan niet (meer) innen doorvaart-gelden en de financiële consequenties 

hiervan vóór of in de Kadernota 2019 
Cie Beheer 16/5/2019: voor kennisgeving aangenomen 
 
Bij de behandeling van agendapunt 6 Vaststellen ambitiekaart Haarlemse Wateren zegt 
portefeuillehouder dhr. Wienen toe, met een voorstel te komen over het al dan niet (meer) 
innen van de doorvaartgelden en de financiële consequenties hiervan. Dit voorstel ontvangt 
de raad indien mogelijk vóór en anders in de Kadernota 2019 

 

(2018/695287) 

 

2.2 Inventariseren op welk detailniveau informatie over de onderhoudstoestand en het geplande 
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onderhoud voor burgers beschikbaar is 
Cie Beheer 16/5/2019: voor kennisgeving aangenomen 
 

 

(2018/799325) 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38 vragen van PvdA/CDA inzake energiebronnen/biobrandstof 
Cie Beheer 16/5/2019: beantwoording van deze vragen is al geagendeerd voor de 

vergadering van 13 juni 2019 

(2019/179486) 

 

 

 


