
 

 
 

Haarlem, 16 april 2020 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Op 12 februari jl. heb ik namens de fractie van de VVD artikel 38 vragen gesteld over de 

situatie in de Tempeliersstraat in termen van openbare orde en veiligheid. Die vragen heeft 

het college op 3 maart jl. beantwoord (uw kenmerk: VH/2020/137084).  

 

Het beeld wat u in die beantwoording schetst wijkt significant af van het beeld dat mijn fractie 

heeft van de situatie. Wij baseren ons daarbij op informatie van omwonenden en eigen 

waarneming, waarbij omwonenden aangeven dat er veel meer meldingen zijn gedaan dan 

de door u genoemde 31, die u als volgt specificeert: (9x parkeeroverlast (met name bushalte 

parkeren), 3x overlast bezorgers auto/scooter, 6x weesfietsen, 13x divers (van vuurwerk tot 

ongedierte)). Bewoners geven aan meer melding te hebben gedaan bij handhaving vanwege 

parkeeroverlast en overlast bezorgers dan de door u genoemde aantallen. Ook zijn er door 

meerdere bewoners herhaaldelijk meldingen gedaan over afval: overlast van zwerfafval, 

dumpen van bedrijfsafval in de containers, afval naast de containers, volle containers. 

Daarnaast zaken geluidsoverlast op straat (o.a. harde muziek vanuit auto's) en overlast van 

bussen. Het lijkt er dus op dat lang niet alle meldingen worden meegenomen in de 

statistieken. Mochten deze meldingen niet centraal worden geregistreerd dan leidt dit tot een 

veel te rooskleurig beeld en wordt er in het beleid ook geen rekening mee gehouden. 

 

Daarnaast hebben wij vernomen dat de burgemeester heeft afgezien van het voornemen om 

de coffeeshop van het Houtplein toe te staan te verhuizen naar de Tempeliersstraat. Die 

beslissing lijkt haaks te staan op hetgeen wij uit uw beantwoording mochten concluderen.  

 

Conform artikel 38 van het Regelement van Orde stelt de VVD daarom de volgende vragen:  

 

• Op welke informatie baseert u het aantal meldingen van 31? Gaat het hier alleen om het 

aantal meldingen bij handhaving? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit een te beperkt 

beeld van de situatie geeft en dat ook meldingen die op andere plaatsen binnenkomen – 

zoals bij Spaarnelanden en het meldpunt openbare ruimte via de website of telefonisch - 

meegenomen moeten worden?  

 



 

 

 

• Hoe borgt u, in het licht van het bovenstaande, dat u te allen tijde over een volledig beeld 

van het aantal meldingen beschikt ten behoeve van het beleid op het gebied van 

openbare orde en veiligheid?  

 

• Klopt het dat u heeft afgezien van uw voornemen om de coffeeshop van het Houtplein 

toe te staan te verhuizen naar de Tempeliersstraat? Zo ja, op grond waarvan? Beschikt u 

sinds de beantwoording van de schriftelijke vragen over andere informatie? Zo ja, kunt u 

die delen met mijn fractie? 

 

Namens de VVD-fractie,  

 

 

 

Wouter Rutten 


