
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

26 januari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer R.H.C. Hiltermann 

en de heer P.G.M. Elbers en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO 

 

 

Geacht College, 

 

In het Reinaldapark staat een herdenkingsmonument voor de gevallen in de Tweede 

Wereldoorlog. Al langere tijd verkeren dit monument en het direct omliggende park 

in abominabele staat: het monument is vervuild en de uitgehakte teksten zijn 

nauwelijks meer leesbaar. Daarbij is het witte grindpad overwoekerd door gras en 

onkruid en zijn de houders van de vlaggenmasten ieder jaar alleen nog met 

metaaldetectors te vinden omdat ze diep onder het maaiveld zijn verdwenen. 

 

Vorig jaar zijn vlak voor de 4 mei plechtigheid een paar maatregelen genomen om 

er voor de zorgen dat het monument er enigszins toonbaar bij stond.  

 

Korte tijd na de plechtigheid was de staat van het monument echter weer 

erbarmelijk en ons inziens onaanvaardbaar. 

 

De SP heeft dan ook de volgende vragen aan het college: 

 

 Is het college het met de SP eens dat dit monument, waarbij ieder jaar weer 

vele Haarlemse inwoners hun respect betonen aan de gevallen, minimaal in 

een goed onderhouden staat zou moeten verkeren; 

 

 Is het college bereid maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat dit 

monument en haar omgeving weer in een goede staat van onderhoud komt; 
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 Wil het college er zorg voor dragen dat dit monument en haar omgeving dit 

jaar niet weer net als voorgaande jaren eerst op het allerlaatste moment 

vóór de jaarlijkse herdenking in een representabele staat verkeert? 

 

 Is het college bereid er voor te zorgen dat dit monument opgenomen wordt 

in een voldoende onderhoudsschema om er daarmee voor te zorgen dat het 

monument en haar omgeving in een staat blijft waarmee de Haarlemse 

burgers haar gevallen voorvaderen recht blijven doen. 

 

 

R.H.C. Hiltemann en Pieter Elbers 

Raadsleden te Haarlem 

 
 

 

Aan de heer R.H.C. Hiltermann 

lid van de gemeenteraad 

Korte Dijk 13 

2011 AN  Haarlem 

 

Aan de heer P.G.M. Elbers 

lid van de gemeenteraad 

Beveland 69 

2036 GP  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 26 januari 2007 

Herdenkingsmonument Reinaldapark 

 

 

Geachte heren Hiltemann en Elbers, 

 

In uw brief van 18 januari 2007 stelt u vragen over het in het Reinaldapark gelegen 

herdenkingsmonument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Een en 

ander kwam aan de orde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de wijkraad 

Zuiderpolder/Parkwijk. Zoals door de heer Evers al met u en andere raadsleden 

besproken beantwoorden wij deze vragen als volgt. 

 

1. Is het college het met de SP eens dat dit monument, waarbij ieder jaar weer 

vele Haarlemse inwoners hun respect betonen aan de gevallenen, minimaal in 

een goed onderhouden staat zou moeten verkeren? 

 

Antwoord 

het college is het daar uiteraard mee eens. 

 

2. Is het college bereid maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat dit 

monument en haar omgeving weer in een goede staat van onderhoud komen? 
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Antwoord 

het college heeft een aantal daartoe strekkende maatregelen genomen. Uit het 

leefbaarheidbudget is geld beschikbaar gesteld om de cirkel rond het monument aan 

te pakken en om op de asfaltpaden vanaf de Leonard Springerlaan een nieuwe laag 

aan te brengen. Met een vertegenwoordiging van de Stichting 40-45, de nabij 

gelegen school en de wijkraad zijn afspraken gemaakt over de renovatie van de 

gedenkplaten.  

 

3. Wil het college er zorg voor dragen dat dit monument en haar omgeving dit 

jaar niet weer net als voorgaande jaren eerst op het allerlaatste moment vóór 

de jaarlijkse herdenking in een representabele staat verkeren? 

 

Antwoord 

zie het antwoord op de voorgaande vraag. 

 

4. Is het college bereid er voor te zorgen dat dit monument opgenomen wordt in 

een voldoende onderhoudsschema om er daarmee voor te zorgen dat het 

monument en haar omgeving in een staat blijven waarmee de Haarlemse 

burgers hun gevallen voorvaderen recht blijven doen? 

 

Antwoord 

door de afdeling BOR is een draaiboek opgesteld met daarin alle handelingen om 

bij de oorlogsmonumenten een waardige herdenking te kunnen houden. 

 

Voor het overige zullen wij er zorg voor dragen dat het oorlogsmonument een 

goede plaats krijgt in het nieuwe ontwerp voor het Reinaldapark. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


