
Geachte voorzitter en leden van de commissie Bestuur, 

Als voorzitter van wijkraad de Krim en betrokken burger in deze mooie stad verbaas ik 

me telkenmale over de feitelijk vaak onjuiste berichtgeving richting uzelf, 

volksvertegenwoordigers, maar ook richting ons, burgers. 

Middels Wob- en Woo-verzoeken vragen we om informatie, die vervolgens met 

vertraging selectief en slechts gedeeltelijk boven tafel komt. Elke vergadering dit 

collegejaar zal ik een voorbeeld geven en verwacht dat u als coalitie, maar ook u als 

oppositie het college aanspoort actie te ondernemen. 

Vandaag een simpel, maar schrijnend voorbeeld: in ‘wijk de Krim’ loopt een 

fietswandelpad dat in registratiesystemen van de gemeente drie verschillende namen 

heeft.  De afdeling ‘Data, Informatie en Analyse’ is verantwoordelijk. 

Om redenen vroegen we de gemeente waarom het ‘einde bebouwde kombord’ staat 

waar het staat en waarom een ‘bebouwde kombord’ of zelfs een ‘gemeente 

Haarlembord’ volledig ontbreken. Het antwoord van DIA legde het falen van de overheid 

bloot. DIA confirmeerde zich aan haar standpunt en de onjuiste plaatsing van het bord….   

Het is deze afdeling die zichzelf in een door burgemeester en gemeentesecretaris 

getekend rapport, in een zelfevaluatie, in 2020 een tien geeft voor juistheid.  

Echter, wij constateren dat de in 2012 door de raad vastgestelde bebouwde komgrenzen 

gebaseerd zijn op verkeerde door DIA aangeleverde informatie. Nu tien jaar later nodigde 

de wijkraad een directeur van de gemeente Haarlem uit en confronteerde hem met een 

veelheid aan bebordingsfouten met als hoogtepunt de verkeerd vastgestelde bebouwde 

komgrens. 

Consequenties zijn voor rekening van de gemeente. Bij elk ongeluk of overtreding kan 

door de personen die het betreft, verwezen worden naar de omissies waaraan de 

gemeente debet is. Een zeer onwenselijke situatie. 

We verwachten uw spoedige actie om eea. recht te trekken. In de toegestuurde 

onderbouwende stukken vindt u de details.     

Dank voor de geboden inspreektijd en ik sta open voor uw vragen. 

Hans Pos, MSc, voorzitter wijkraad de Krim  


