
 

 

          
 

 

Artikel 38 vragen SP over sluiting politiebureaus in Haarlem en Zuid-Kennemerland d.d. 3 

maart 2015. 

 

 

Toelichting: 

 

Op 23 februari 2015 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer een 

brief geschreven met de aankondiging 200 politiebureaus te willen schrappen. Andere 

politielocaties worden verkleind van een volwaardig bureau naar een groot of klein steunpunt. 

De bezuiniging is in overleg met de regioburgemeesters vastgesteld. Voor Haarlem betekent 

dit volgens de plannen van de minister dat een van de drie bureaus zal worden gesloten. Van 

de twee overblijvende bureaus wordt er één een groot steunpunt. In Zuid-Kennemerland gaat 

verder het politiebureau in Bloemendaal dicht en wordt het politiebureau in Heemstede een 

klein steunpunt. 

 

De SP heeft onder de politie een enquête gehouden waar 140 politiemensen uit Noord- 

Holland aan hebben meegedaan. Driekwart van  deze politieambtenaren is het (zeer) oneens 

met deze bezuiniging. Bovendien is 71% het zeer (eens) met de stelling dat de aanrijtijden bij 

noodmeldingen hierdoor te lang worden. De politie vreest voor de veiligheid van inwoners in 

Noord- Holland en is ook bang dat de politie steeds verder van de burgers komt af te staan.  

 

In 2013 waren er 3633 spoedmeldingen (voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn) 

voor de politie in Haarlem. Bij 3299 van die meldingen was de politie binnen de 

voorgeschreven aanrijtijd van 15 minuten ter plekke aanwezig. 

 

De SP heeft de volgende vragen: 

 

1. Wat is het standpunt van de burgemeester over de plannen van de Minister om van de 

drie politiebureaus in Haarlem er één te sluiten en één bureau om te vormen tot een 

(groot) steunpunt?  

 

 

2. Wat is zijn standpunt over de sluiting van het bureau in Bloemendaal en het 

degraderen van het bureau in Heemstede tot een klein steunpunt?  

 

3. Welke invloed denkt de burgemeester dat de plannen van de Minister hebben op de 

aanrijtijden van de politie in Haarlem en Omstreken? 

 

4. Welke invloed denkt de burgemeester dat de sluiting of verkleining van de bureaus 

hebben op het contact tussen politie en burger? 

 



5. Is de burgemeester het eens met de grote meerderheid van de door de SP ondervraagde 

politieambtenaren van de eenheid Noord-Holland dat door de bezuinigingen de 

veiligheid van de burgers en de politie zelf in gevaar komt en dat de politie verder van 

de inwoners van Haarlem af komt te staan? 
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