
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Ontwikkeling 29 september 2022 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

4.1 Persbericht d.d. 15 sept. 2022 Nachtwacht Haarlem 

lanceert Visieplan 2022-2023 
Raadslid/commissielid Dion Heinis  

Portefeuillehouder Diana van Loenen  

 

Motivatie van agendering  
In het coalitieakkoord schreven we de ambitie op om meer ruimte aan de nachtcultuur 

te geven: 

 

‘’Er komt meer ruimte voor de nachtcultuur, waar dringend behoefte is aan nieuwe 

energie. Hiervoor komt een nieuwe visie op de nacht met beleid om het aantal 

broedplaatsen uit te breiden, ruimte voor 24 uursvergunningen en ruimere 

openingstijden. Leegstaande panden kunnen tijdelijk worden gebruikt met een nieuw 

pop-up beleid.’’ We weten dat er ook oppositiepartijen zijn die de nachtcultuur erg 

belangrijk vinden. 

 

Op 15 september lanceerde Nachtwacht Haarlem een visieplan voor 2022-2023. Daarin 

daagt Nachtwacht Haarlem de gemeente uit om stelling te nemen voor een levendige 

nachtcultuur en ruimte te geven aan de nacht. 

 

Doel van de bespreking 
We bespreken deze visie graag zodat we daarna als gemeente een fantastische 

nachtvisie gaan maken. We verwachten dat we op veel punten goed kunnen aansluiten 

een samenwerken met Nachtwacht Haarlem. 
 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 
Graag komen we erachter in welke mate de andere fracties het visieplan van 

Nachtwacht Haarlem steunen en op welke vlakken de gemeente meer (of juist minder) 

moet doen.  

 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2022/29-september/17:10/Persbericht-d-d-15-sept-2022-Nachtwacht-Haarlem-lanceert-Visieplan-2022-2023
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2022/29-september/17:10/Persbericht-d-d-15-sept-2022-Nachtwacht-Haarlem-lanceert-Visieplan-2022-2023
mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 
Om te reageren op de nachtvisie. Voor de bespreking in de commissie zal de PvdA 

technische vragen stellen over de planning van de gemeentelijke nachtvisie, zodat alle 

fracties up to date zijn. 
 


