Geachte Griffie,
Mijn naam is Maarten Pompen en ik ben inwoner van Haarlem in het Ramplaankwartier.
Ik maak hierbij gebruik van mijn recht om schriftelijk in te spreken bij de vergadering van de
Commissie Bestuur op 15 april 2021, op het onderwerp van agendapunt 7.1: iZoof

Commissie Bestuur : Vergadering 15 april 2021
Agendapunt

: 7.1 - iZoof Car Sharing

Inspreekonderwerp

: Onzekerheid bij bewoners en geldverspilling

Mijn gezin is deelnemer van pilotproject iZoof Car Sharing. Deelnemers van dit
samenwerkingsproject maakten met het wegdoen van hun eigen 1e en/of 2e auto´s reeds 41
parkeerplaatsen vrij in de proefbuurten. Wijzelf en de andere deelnemers zijn daarmee gaan
vertrouwen op de beschikbaarheid van het deelvervoer. Door het uitstellen van
besluitvorming is de situatie ontstaan waarin er voor bewoners voortdurend onzekerheid is of
het pilotproject wordt voortgezet en verzelfstandigd. Het pilotproject heeft bovendien al een
jaar lang geen wezenlijke ontwikkeling meer MOGEN doormaken, en dat is geldverspilling.
Het gebrek aan ontwikkeling uit zich ook aan de kant van de gemeente: bijvoorbeeld in de
uitblijvende plaatsing van een 2e laadpaal voor de iZoof deelauto´s in mijn buurt, waar
bewoners al sinds eind 2019 op wachten terwijl de 80 deelnemers in het Ramplaankwartier
moeten aanklungelen met zelfgerealiseerde noodoplossingen. Hoe kan het zijn, dat op die
aanvraag bezwaar van individuele bewoners wordt toegelaten, terwijl het gemeentebeleid
zó is gesteld dat ´parkeerruimte´ geen argument meer kan zijn om laadinfrastructuur voor
duurzaam vervoer tegen te houden?!
Er ligt met de pilotresultaten die we in december 2019 met elkaar presenteerden, de
gecommuniceerde intenties van dit bewonersinitiatief, en de opinienota met het positieve
advies van het College toch voldoende materiaal voor de Raad om de onzekerheid van
enthousiaste bewoners in Haarlem weg te nemen? Wanneer kunnen wij eindelijk kennis
nemen van het raadsbesluit over de deelname van samenwerkingspartner Spaarnelanden
en de toekomst van dit bewonersinitiatief in Haarlem? Wij dringen er bij de Commissie en de
Raad op aan om het besluit over de betrokkenheid van Spaarnelanden bij het voorgenomen
coöperatief bedrijf met bewoners, zo spoedig mogelijk te nemen, zodat voor alle
enthousiaste bewoners in Haarlem de onzekerheid wordt weggenomen.
Maarten Pompen

