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Bijlage E-mail 1 maart 2014 van Maarten Henneman 

Geachte mevrouw De Leeuw, 

Op 1 maart 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake stemadvies. Met 
deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder zijn vragen cursief 
weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld 
van de context voegen wij de bijlage van uw brief bij deze antwoordbrief. 

De OPH wil via artikel 38 vragen de aandacht te vestigen op de bijlage waarin de 
wijkraad een stemadvies geeft. De wijkraad wordt gesubsidieerd door de Gemeente 
om burgerbelangen te behartigen. Niet om partij politiek te bedrijven laat staan een 
stemadvies te geven. Dat kan en mag niet vind de OPH. Het ruikt naar 
vriendjespolitiek, waarbij de andere collegeleden min of meer in een kwaad 
daglicht worden gezet. Bent u het met ons eens dat dit niet kan? Wat gaat u doen 
om dergelijke praktijken tegen te gaan? 

Antwoord: 
De heer Henneman heeft in een brief, die hij huis aan huis heeft verspreid, zijn 
politieke voorkeur uitgesproken. Dat staat ieder vrij. Omdat de betrokkene geen 
wijkraadslid is zien wij geen aanleiding om actie te ondernemen. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris^ de burgemeester, 

de heer J. Scholten B.B. Schneiders 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Femke de Leeuw, OPH. 

Bijlage: 
Maarten Henneman 

Stemadvies 

1 maart 2014 
Betreft: Stemadvies Ewout Cassee D66. 
Beste mensen, 
Zal mij even voorstellen. 
Mijn naam Maarten Henneman, 64 jaar oud en voormalig wijkraadslid 
Bosch en Vaart. 
Wat ik nu doe, een stemadvies geven, Is geheel nieuw voor mij. 
Maar Ik vind dat het in dit geval belangrijk om te doen, Vandaar. 
In de jaren dat ik voor de wijkraad heb gewerkt heb ik ontdekt 
dat er in Haarlem zaken spelen waar je goede mensen voor moet hebben. 
Mensen die op de centen kunnen passen en die helder en goed met anderen 
kunnen communiceren. Die ook in het College van Haarlem goed functioneren. 
Zo iemand Is Ewout Cassee. Nu wethouder van ondermeer vastgoed en Inspraak. 
Ik heb Ewout leren kennen als een klare taal sprekend iemand zonder verborgen 
agenda. Open voor meningen van anderen. 
Die zich graag laat verrassen door nieuw aangedragen feiten en argumenten, 
waardoor hij bereid Is plannen aan te passen en niet vast zit in z'n eigen gelijk. 
Dat wil niet zeggen dat men altijd maar zijn zin krijgt of moet hebben. 
Maar met hem kan je het debat aangaan. Dat is bij anderen, denk aan 
de afgetreden wethouders, wel anders geweest. Ook heeft hij als een van 
de weinigen het goed voor met de wijkraden en, niet onbelangrijk, de 
wijkbewoners. 
Deze wethouder durft projectontwikkelaars, maar ook uitvoerders namens 
de gemeente aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, waardoor wij als 
burgers serieus genomen worden en in voorkomende gevallen uiteindelijk minder 
zwaar worden belast. 
Ewout zorgt er mede voor dat Haarlem er financieel beter voor komt te staan. 
Dat Is niet velen gegeven. 
Zelf ben Ik geen D66 man, maar gemeente politiek heeft weinig met landelijke 
politiek van doen. In de gemeente spelen gemeente zaken en die moeten door 
ter zake kundige personen worden aangepakt en gestuurd. 
Ik adviseer u daarmee persoonlijk om op D66 te stemmen ook al is het niet uw 
partij en meer In het bijzonder om een voorkeurstem voor de heer Cassee 
(nummer laatst op de kieslijst van D66). Als deze partij groot genoeg blijft, blijft 
Ewout Cassee wethouder en dat Is belangrijk voor Haarlem. 
Ewout Cassee kan In de gemeente het verschil maken wat wij nodig hebben als 
bewoners maar ook als Wijkraden. 
We weten nu wat we hebben en dat is, In mijn ogen, heel goed. 
Ik hoop dat u Ewout Cassee uw stem wilt geven. 
Met vriendelijke groet. 
Maarten Henneman 


