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Voorzitter: de heer B.B. Schneiders  
Griffier:              de heer B. Nijman 
Wethouders: de heer M. Divendal, mevrouw H. van der Molen, de heer J.  
   Nieuwenburg en de heer C. van Velzen 
 
Aanwezig zijn 39 leden: de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GLH), de heer 
J.A. Bawitz (Ouderenpartij Haarlem), mevrouw P.J. Bosma-Piek (VVD), de heer M. 
Brander (PvdA), de heer W.A. Catsman (CDA), mevrouw D. Eikelenboom (VVD), de heer 
drs. P.G.M. Elbers (SP), de heer J. Fritz (PvdA), mevrouw M.F. Funnekotter- Noordam 
(VVD), de heer M.L. Hagen (VVD), de heer P. Heiliegers (VVD), de heer S.J.A. Hikspoors 
(VVD)de heer R.H.C. Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans (GLH), mevrouw 
A.L.M.G. de Jong (GLH), de heer S. Kagie (PvdA), mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman 
(CDA), mevrouw H. Koper (PvdA), mevrouw J.M.J. Kropman (PvdA), mevrouw J. 
Langenacker (PvdA), mevrouw F. de Leeuw (Lijst De Leeuw), mevrouw M. Lodeweegs 
(PvdA), de heer J.W. van den Manakker, de heer L.J. Mulder (GLH), de heer O. Özcan 
(PvdA), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), de heer dr. C.J. Pen (CDA), de heer F.H. 
Reeskamp (D66), de heer J.A. de Ridder (PvdA), de heer B.C. Roos (Lijst Roos), de heer 
W.J. Rutten (VVD), de heer J.J. Visser (CDA), de heer mr. T.J. Vreugdenhil (CU-SGP), de 
heer C.A.S. de Vries (PS), de heer J. Vrugt (Actielijst), de heer P.A. Wever (SP), mevrouw 
L.C. van Zetten (D66) en mevrouw M. Zoon (PvdA).  
 
Afwezig: geen 
 
1. VRAGENUUR 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, heel hartelijk welkom bij deze bijzondere 
raadsvergadering. In die zin dat we vanavond afscheid nemen van een twintigtal leden. 
Dus voor velen zal het ook een wat nostalgische avond zijn, vermoed ik. Voor we daaraan 
toekomen hebben we een aantal inhoudelijke agendapunten te bespreken. Ik vermoed dat 
we daar vlot doorheen zullen gaan. Daarom hanteren we vanavond ook geen 
spreektijdenregeling; een soort cadeautje van de griffie aan u.  
De heer DE VRIES: Dan wordt het een latertje.... 
De VOORZITTER: Mensen die de ambitie hebben er een ouderwets lange avond van te 
maken: we zullen zien wat ervan terecht komt. Er zijn geen berichten van verhindering en 
zelfs mijnheer Bawitz is in ons midden, hartelijk welkom mijnheer Bawitz. En dan open 
ik de vergadering officieel. 
U kunt zich waarschijnlijk herinneren dat we kort geleden afscheid hebben genomen van 
de heer Sleddering, onze gemeentesecretaris. Velen zijn ook op zijn receptie geweest. En 
ondertussen zijn we er in geslaagd een nieuwe gemeentesecretaris te werven. Dat heeft 
even geduurd omdat we de allerbeste wilden hebben. En dat is gebeurd in de persoon van 
Saskia Borgers, die hier achter mij zit. Misschien wil je even gaan staan Saskia: dat is ze 
nu. En ik heb begrepen dat de heer Reeskamp de eerste lunchafspraak met haar heeft. O, 
dineren hoor ik zelfs. Dat las ik in de krant....  
Dames en heren, we beginnen met het serieuze gedeelte. Er zijn geen mensen die zich 
hebben gemeld voor het vragenuur.  
 
2. VASTSTELLING AGENDA 
 
De VOORZITTER: Ik kan u vertellen dat agendapunt 14, Spaarnebuiten en 
verkeersgevolgen in Spaarndam-West, een bespreekpunt geworden is.  
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De heer ELBERS: Voorzitter, mag 13 ook een punt zijn? Ik wil daarvoor een motie 
indienen inzake betaald parkeren voor themamarkten. Dat heeft te maken met het 
bestrijden van de bureaucratie en daar heeft dit... 
De VOORZITTER: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers, en 
dan wilt u een motie indienen over het parkeertarief voor themamarkten? Dat lijkt me 
buitengewoon ver verwijderd van dit onderwerp. Maar het is uw laatste keer, dus laten we 
maar een keer soepel zijn. Maar als u zich daar maar wel toe wilt beperken, want anders 
kunnen we niet van twintig mensen afscheid nemen.  
De heer ELBERS: We zijn wel eens vaker soepel. 
De VOORZITTER: Dat is zo. Dat zullen we dan ook even doen. Maar alleen om een 
motie in te dienen, want dat hele verhaal van die themamarkten is al uitentreuren 
besproken in de commissie Bestuur. En dan meld ik u tenslotte voor een goed verloop, 
dat voor agendapunt 7 – een benoeming van bestuursleden voor de Stichting Spaarnesant 
– gestemd moet worden. Het stembiljet zal alvast uitgereikt worden. Ik zou mevrouw 
Kagie en de heer Wever willen vragen of zij straks de stemcommissie zouden willen 
vormen. We hebben straks even een korte schorsing en dan zullen we kijken of deze 
benoeming voor elkaar komt. De agenda is zo vastgesteld. 
 
3. VASTSTELLING ONTWERP-NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 
 18 FEBRUARI 2010 
 
De VOORZITTER: Heeft iemand daarover iets op te merken of aan te merken? Dan zijn 
ze bij deze vastgesteld. 
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
 
De VOORZITTER: Meneer Vrugt? 
De heer VRUGT: Voorzitter, wij zouden zowel VI-d als VII-e naar de commissie willen 
agenderen. VII-e vanwege het Badmintonpad waar de verkeerssituatie nog in de 
commissie besproken zou worden, hetgeen niet gebeurd is. Terwijl men daar nu wel met 
verwoestende werkzaamheden bezig is. En VI-d omdat het de beantwoording is van onze 
vraag Schuldhulpverlening en Kontext. Wij kunnen daar constateren dat Kontext 
inderdaad aansprakelijk is voor kosten die oplopen voor cliënten en hoe we daarmee 
omgaan. Daar zijn we toch wel heel nieuwsgierig naar. 
De heer HAGEN: Zou III-j op de kennisnamestukken van de commissie Bestuur mogen? 
De VOORZITTER: Dat kan sowieso, het wordt toegestuurd. (toezegging) Anderen nog? 
 
5. GOEDKEUREN GELOOFSBRIEVEN IN VERBAND MET TOELATING 
 VAN DE GEMEENTERAAD 
 
De VOORZITTER: De vorige keer hebben we een commissie ingesteld; we hebben toen 
mevrouw Zoon gevraagd of zij voorzitter wilde zijn. En of de heren Elbers en 
Vreugdenhil lid wilden zijn en daar hebben zij in toegestemd. Zij hebben net heel hard 
gewerkt, zag ik in de antichambre, en mevrouw Zoon zal verslag uitbrengen. 
Mevrouw ZOON: Dank u wel voorzitter. De commissie, bestaande uit de heer 
Vreugdenhil en de heer Elbers, uiteraard van de gemeente Haarlem, in wier handen 
werden gesteld de geloofsbrieven en de verder bij de Kieswet gevorderde stukken, 
ingezonden door: Joyce Langenacker, Jan Nieuwenburg, Jan de Ridder, Helga Koper, 
Jeroen Fritz, Musa Aynan, Arti Ramsodit, Hilde van der Molen, Ronald Hiltemann, Sibel 
Özogul-Özen, Jan van de Manakker, Liane Drogtrop, Chris van Velzen, Bea Bosma- 
Piek, Pieter Hieliegers, Rob de Jong, Wouter Rutten, Tenda Hoffmans, Lucas Mulder, 
Cora Sikkema, Hessel Kruisman, Abdid Azannay, Dik Bol, Daphne Huysse, Merijn 
Snoek, Jur Visser, Gideon van Driel, Fedde Reeskamp, mevrouw Leitner, mevrouw 
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Breed, mevrouw Kerbert, de heer De Jong, mevrouw Van Zetten, mevrouw Pippel, de 
heer Marselje, Jacques Vrugt, Mirjam Otten, Femke de Leeuw- De Kleuver, Cees 
Schrama. Op 5 maart 2010 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Haarlem, 
rapporteert de raad van de gemeente Haarlem dat zij bovengenoemde bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van 
de raad van de gemeente Haarlem. De commissie heeft op basis van het proces-verbaal 
van het Centraal Stembureau geoordeeld dat het verloop van de verkiezingen ordentelijk 
is geweest.  
De VOORZITTER: Dank u zeer mevrouw Zoon. Het is mooi dat iedereen is toegelaten. 
Dan zullen we morgenavond de eed of belofte afnemen en dan zijn de raadsleden daarna 
ook officieel geïnstalleerd. Wil iemand van de leden van de raad over dit verslag nog het 
woord? Nee, dan stel ik voor de geloofsbrieven goed te keuren en de benoemden toe te 
laten. De installatie is dan morgenavond. Dan wil ik de leden van de commissie graag 
bedanken en tegelijkertijd de leden van ons bureau verkiezingen, maar ook al die 
vrijwilligers die op die stembureaus gezeten hebben danken voor het ordelijke, nou ja, 
goede verloop van de verkiezingen. De stemcommissie bedankt en u bent ook weer 
ontbonden. 
 
HAMERSTUKKEN 
 
6. VASTSTELLING VERORDENING DIERLIJKE BIJPRODUCTEN 2010 
  (2010/18247/MD) 
 
7.        BENOEMING BESTUURSLEDEN STICHTING SPAARNESANT       
 (2009/49296/MD)  
 
8.  VASTSTELLING BEGROTING 2010 STICHTING SPAARNESANT 
  (2010/1990/MD) 
 
10. BELEID VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 
  (2009/212659/MD) 
 
11. VASTSTELLEN VERANTWOORDING FRACTIE- EN 
 SCHOLINGSGELDEN 2009 
 (2010/42959/PRESIDIUM) 
 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
12.  VASTSTELLEN INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE DEONEO 
  (2010/29294/JN) 
 
De VOORZITTER: Wie mag ik een stemverklaring laten afleggen? 
De heer VISSER: Uit de commissiebehandeling blijkt dat er geen sprake is van een 
definitief plan omdat, zoals het college toelicht, er werkendeweg nog wijzigingen kunnen 
optreden. Dat is ook handig, omdat je werkendeweg nog zaken tegenkomt. Maar ik noem 
het expres even voor het verslag, dat we de toezegging van de wethouder dat er 
wijzigingen kunnen optreden, keurig kunnen nalezen in het verslag. En dat het ook kan 
gelden voor de betwiste weg achter de tuin van de Schotersingel. En het CDA stemt in 
met.... 
De heer Vrugt: Ik was helaas verhinderd bij de commissiebehandeling. Ik ben blij met 
deze toelichting van de heer Visser. Want ik was enigszins verbaasd dat het een definitief 
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plan zou zijn terwijl er nog veel open einden zijn. Daarom sluit ik me aan bij de woorden 
van de heer Visser.  
Mevrouw VAN ZETTEN: Ook D66 sluit zich bij de woorden van de heer Visser aan. 
Tijdens de commissievergadering bleken er toch nog heel veel vragen en opmerkingen te 
zijn bij de bewonersgroepen. De wethouder is daaraan tegemoet gekomen en we gaan 
ervan uit dat het allemaal heel mooi wordt daar, dank u wel. 
De VOORZITTER: Anderen nog? Prima, dan dank ik u voor de stemverklaringen en 
stellen we het stuk zo vast. Dan gaan we naar de bespreekpunten. 
 
15.    AANVULLEND KREDIET RECONSTRUCTIE RAAKSBRUGGEN 
 
Mevrouw HOFFMANS: GroenLinks heeft in de commissie al aangegeven dat we 
verbaasd waren over het stuk waarin een aanvullend krediet werd gevraagd dat meer dan 
twee keer zo hoog was als het eerste krediet. Zonder dat daar overigens enige 
onderbouwing bij stond. Wij hebben de wethouder daarom gevraagd het extra krediet te 
onderbouwen. Er ligt nu een soort van onderbouwing, waarin iets meer wordt uitgesplitst 
waarvoor het geld nodig is. Het lastige is dat we er geen nee tegen kunnen zeggen, omdat 
we ons hebben geconformeerd aan het feit dat die Raaksbruggen moeten worden 
aangepast en dat dit geld eigenlijk nodig is. Maar GroenLinks maakt zich erg zorgen over 
de manier waarop dit gegaan is. Blijkbaar is het in eerste instantie heel slecht ingeschat. 
En ik wil de wethouder vragen daar nog een nadere toelichting op te geven. Dank u wel. 
De heer AYNAN: Wij delen de zorg van GroenLinks en het is eigenlijk een beetje 
vreemd dat wij als raad onze goedkeuring moeten verlenen aan een extra krediet voor de 
Raaksgarage die volgende maand open gaat. De aanvraag voor het extra krediet is 
rijkelijk te laat en eigenlijk worden wij op deze manier voor voldongen feiten gesteld. En 
zo hoort het natuurlijk niet. Vooral niet omdat er nog een paar vragen onbeantwoord zijn. 
Waarom wist men niet dat dit bedrag in september al nodig was? Maar zoals gezegd: we 
staan voor voldongen feiten en we kunnen het ons niet permitteren om niet akkoord te 
gaan, anders kunnen we de Raaksgarage ook niet openzetten; dat is absoluut niet de 
bedoeling en dat willen we ook niet op ons conto hebben. Maar nogmaals: dit is wat de 
Partij van de Arbeid betreft niet de goede werkwijze. 
De heer VISSER: Voorzitter, het voldongen feit spreekt voor zich. Het CDA heeft toch 
zelden een onderwerp meegemaakt, de afgelopen vier jaar, dat zo gammel behandeld is. 
Het is een vervelende verrassing geweest, het zal zijn oorzaken hebben. Maar de raad 
meenemen in toch zo'n grote verandering, ware toch wel wijsheid geweest. 
Mevrouw VAN ZETTEN: Wij sluiten ons eigenlijk wel aan bij de vorige sprekers. We 
zijn ook nog wel even benieuwd naar een nadere toelichting van de wethouder. Hoewel 
die brief ook wel als een toelichting kan worden beschouwd, maar een extra woordje van 
de wethouder zouden wij ook wel op prijs stellen. 
De heer VRUGT: Voorzitter, onze fractie was gedurende de afgelopen jaren al enigszins 
verbaasd. Want aanvankelijk was het beslist noodzakelijk om een turbo-rotonde voor heel 
veel geld aan te leggen omdat het anders niet haalbaar zou zijn met die vele 
verkeersstromen op dat toch al heel drukke kruispunt. Die ging niet door want we liepen 
de subsidie mis. Nu hebben we iets anders bedacht, maar dat wordt wel weer een stuk 
duurder. Wij zijn eigenlijk heel nieuwsgierig om alle kosten aan het einde van de rit die te 
maken hebben met het hele Raaksproject, en alles wat daar onlosmakelijk mee verbonden 
is, hoeveel dat eigenlijk gekost heeft. Maar dat zal nu nog niet duidelijk zijn, vrees ik. 
 
Wethouder VAN VELZEN: Het heeft de schoonheidsprijs niet verdiend. Dat ben ik 
meteen met u eens. Even het volgende, anders zijn er misverstanden. Het lijkt erop dat de 
turbo-rotonde niet doorgaat omdat wij een eventuele subsidie van de provincie mis 
zouden lopen. Dat is niet juist. De provincie wil op een dergelijke investering subsidie 
geven als het ook voldoende positief werkt voor het openbaar vervoer. En uit de 
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verkeerssimulaties bleek dat niet het geval te zijn. Daarop hebben wij als college besloten 
die rotonde af te schaffen, vanwege de enorme investering waarvan wij vonden dat die 
niet verantwoord was. Daarop is doorgestudeerd en daar is een eenvoudig plan 
uitgekomen: een linksaf maken voor de garage onder andere. Ik sla maar even de hele 
discussie tussendoor over, over fietsers en voetgangers en fietspaden enzovoort. 
Uiteindelijk is op de rotonde de situatie doorgewerkt en dat is het voorstel dat u vanavond  
hopelijk goedkeurt. En dat bestaat uit twee linksaffers vanaf de Raaksbruggen. Even ter 
toelichting: op het moment dat wij over vijf, zes, zeven of tien jaar toch besluiten om die 
rotonde aan te leggen, halen we dat ontwerp uit de kast. En dan blijft de investering die 
vanavond op de agenda staat overeind. Behoudens de kosten die we moeten maken om 
een U-bocht op de Nassaulaan te maken, want dan kun je het rechtdoor weer herstellen 
richting Raak. Meneer Vrugt vroeg naar de kosten van het hele Raaksproject. Voor de 
goede orde: het hele Raaksproject is een project met een positieve grondexploitatie. De 
enige uitgave die wij doen, is de bouw van het stadskantoor. Een deel van de kosten die 
vanavond aan de orde zijn, komen uit die grondexploitatie. Wij hebben op dit moment 
iemand in de steigers staan om dit werk uit te voeren. Het zou dan ergens op 10, 12, 
22 mei ongeveer klaar moeten zijn. Er zal dan voor een deel 's nachts gewerkt moeten 
worden omdat het een druk kruispunt is. En dan vlak daarop kan de garage open. Dat is 
het eigenlijk. 
Mevrouw HOFFMANS: Ik heb eigenlijk nog geen bevredigend antwoord gehad op de 
vraag hoe het kan dat dit in eerste instantie zo laag is ingeschat. 
 
Wethouder VAN VELZEN: Dat is heel eenvoudig: het oorspronkelijke idee was veel 
simpeler. 
Mevrouw HOFFMANS: Hoe kan het dat het oorspronkelijke idee niet uitvoerbaar bleek, 
en dat er dus zoveel meer voor nodig was dat we na een half jaar met dit aanvullende 
krediet worden geconfronteerd? Hoe kan het dat dit in september niet bekend was? 
Wethouder VAN VELZEN: Omdat in september de oplossing die toen bedacht was, te 
simpel bleek te zijn en verkeerd was ingeschat. 
Mevrouw HOFFMANS: Er is dus geen goed voorwerk verricht. 
Wethouder VAN VELZEN: Dat woord wil ik niet gebruiken. Wat ik wel wil zeggen is 
dat de toenmalige oplossing, waarvan men dacht dat het zou werken, werkendeweg niet 
bleek te kunnen. Want je moet gewoon voor die garage twee linksafstroken maken op de 
Wilhelminastraat. 
Mevrouw HOFFMANS: Wat gaan we nu doen om dit voortaan te voorkomen? Want dit 
is toch raar. Het krediet is ruim twee keer zo hoog. 
Wethouder VAN VELZEN: Ja, dat klopt. Dus moeten we die zaak voortaan beter 
aanpakken. Dat ben ik meteen met u eens. 
Mevrouw HOFFMANS: En hebt u ook al een idee hoe we dat kunnen gaan doen, 
afgezien van een nieuw college, zoals de burgemeester net aangaf. 
De VOORZITTER: GroenLinks in het college. 
Wethouder VAN VELZEN: Dat ga ik niet zeggen, dat laat ik de burgemeester zeggen. 
Dit heeft een verkeerde schoonheidsprijs. Dit is een tijdje gewoon niet goed gegaan en 
daar wil ik best excuses voor maken. Want dat trek ik mezelf aan. Het is gewoon mijn 
verantwoordelijkheid. 
Mevrouw HOFFMANS: Ik ben misschien een beetje vervelend, maar is er nagedacht 
over wat we moeten doen om te zorgen dat zich dit niet herhaalt? 
Wethouder VAN VELZEN: Ja, we moeten die planningen en die werken gewoon beter 
aanpakken. En we hebben het te lang laten liggen en dat hadden we niet moeten doen. We 
hadden ook eerder die rotonde moeten stoppen. Daar hebben we te lang op doorgewerkt, 
terwijl voortdurend de kosten opliepen. Op een gegeven moment word je te optimistisch.  
De VOORZITTER: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Geen tweede termijn neem ik aan? 
Mooi. Moet hier stemming over plaatsvinden? Nee? Dan is het vastgesteld. 
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14. SPAARNE BUITEN EN VERKEERSGEVOLGEN IN SPAARNDAM-WEST 
 (2009/185762) 
 
De heer DE VRIES: Voorzitter, ik wil even kort samenvatten waarom dit stuk uiteindelijk 
in deze raadsvergadering behandeld gaat worden. Welaan: om u te herinneren. Ik heb 
begrepen – burgemeester Bert Bruijn heeft me ook gebeld – toen ik tijdens de 
herfstvakantie werd gebeld door de heer Nieuwenburg dat het college zich wel kon 
vinden in de oplossing om flitspalen te plaatsen om eventuele overlast van verkeer in 
Spaarndam-West te voorkomen. En of dat slimme of domme flitspalen zijn: daar zijn ze 
tot op de dag van vandaag nog niet uit. Ik heb dat heel raar gevonden, temeer ook omdat 
in 2008 raadsbreed hier een motie is aangenomen dat hoe dan ook, als de 320 woningen 
in Spaarnebuiten gebouwd worden, de infrastructuur never nooit extra impact mag 
hebben op de problematiek die wij sinds jaar en dag in Spaarne-West kennen. Ik neem 
dan onze wethouder Nieuwenburg ook kwalijk dat hij dit niet in de raad of de commissie 
aan de orde heeft gesteld. Ik heb er constant achteraan moeten jagen. U hebt net gedaan 
of er geen raadsbrede motie over bestond. En uiteindelijk heb ik u moeten dwingen met 
de motie op 3 december dat dit hoe dan ook aan de orde zou komen in een van de 
raadsvergaderingen. Er is besloten om dat ook te doen zodra het bestemmingsplan 
Spaarnebuiten het groene licht kreeg en dat heeft al lang plaatsgevonden. Hoe moeten we 
hier nu tegenaan kijken? Wij zijn als Partij Spaarnestad altijd van mening geweest, als je 
een nieuwe wijk gaat bouwen of een plan hebt, dat je eerst de infrastructuur moet maken. 
Dat is hier niet gebeurd. En wij willen daarom meneer Nieuwenburg verzoeken ons uit te 
leggen of hij rapporten kan laten zien dat aan de overkant, bij Spaarndam-Oost, bij 
Spaarnebuiten, geen rondweggetje bedacht kan worden rond Spaarndam-west. Maar laat 
ons eerst eens een rapport zien dat men intensief heeft geprobeerd om die zaken op te 
lossen. Dat wil ik u graag verzoeken. En als laatste wil ik een opmerking plaatsen in deze 
tijd van bezuinigingen: wij dringen er vanuit Partij Spaarnestad op aan. Waarom moet een 
gemeente van 5.500 inwoners nog in de lucht worden gehouden en waarom kunnen wij 
niet Spaarnedam-Oost, Spaarnewoude en Haarlemmerliede annexeren. Halfweg is dan 
voor Haarlemmermeer. Wij zijn van mening dat dan alles ten goede zal komen voor het 
behoud van het mooie Spaarndam-West. Dank u wel. 
De VOORZITTER: Dank u wel meneer De Vries, voor dit bestuurskundig zeer 
verantwoorde betoog.  
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil de heer De Vries dan toch even wat vragen. Als wij dat 
dorp gaan annexeren zoals u voorstelt, bent u dan bereid in het westen van het land te 
blijven? In deze mooie stad en het pittoreske dorpje? Kunnen we dan een beroep op u 
doen? 
De heer DE VRIES: Dan wordt het inderdaad voor mij weer aantrekkelijker om dat 
ernstig te gaan overwegen. Om niet te gaan verhuizen. 
De heer VRUGT: Of men daar Spaarndam-Oost daar direct blij mee is, is natuurlijk de 
vraag. 
De heer DE VRIES: En wij hoeven ons niet te bekommeren meneer Vrugt, hoe dat met 
Spaarndam-Oost moet. Ik benadruk bij de wethouder: u bent verantwoordelijk voor de 
bewoners in Spaarndam-West. En mijns inziens doet u dat momenteel onvoldoende. 
De heer VRUGT: Voorzitter, er is al heel veel gesproken over Spaarnebuiten. Enkele 
maanden geleden hadden wij met enkele fracties een motie vreemd over het 
flitspalenplan, want ook mijn partij is zeker geen voorstander van het megalomane 
Spaarnebuiten-plan. Maar wij hebben gemeend er pragmatisch naar te moeten kijken, los 
van de toekomst aldaar. Er zijn ook in die gemeente wat verschuivingen geweest, dus wie 
weet, gebeuren er nog wat wonderen. Het flitspalensysteem zoals het nu is bedacht is 
geen oplossing, is een extra belasting voor bewoners, bezoekers en leveranciers in het 
dorp Spaarndam. Vandaar dat wij de motie van enige maanden geleden opnieuw in 
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stemming brengen omdat die vraagt om de trajectcontrole. Waar ook de insprekers uit het 
dorp in de commissie en de belangengroepen aldaar om gevraagd hebben. Wij dienen die 
motie in samen met SP, D66, Partij van de Arbeid, CDA en Fractie De Leeuw. 
 
Motie 14.1: In een Flits en een Zucht 
“De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, woensdag 10 maart 2010, in 
beraadslaging over Spaarnebuiten, de verkeersgevolgen voor Spaarndam-West en 
specifiek het voornemen tot uitbreiding van het flitspalensysteem in Spaarndam, 
overwegende dat 

 met de bouw van de nieuwe woonwijk Spaarnebuiten het oude dorp Spaarndam 
onacceptabel zwaar zal worden belast met het vele extra verkeer, 

 het voornemen is, dit tegen te gaan door middel van uitbreiding van het aantal 
flitspalen en de frequentie waarmee deze in werking treden, ter bestrijding van 
doorgaand 'sluip' verkeer, 

 de kosten hiervoor vanzelfsprekend zullen moeten worden gedragen door de 
gemeente Haarlemmerliede c.s., als eindverantwoordelijke voor de toenemende 
verkeersdruk op Haarlems grondgebied, 

 bewoners van het oude dorp bezorgd zijn over de consequenties voor 
bestemmingsverkeer (bezoekers, toeleveranciers, e.d.), indien niet voor een 
'slim'* flitspalenplan wordt gekozen, in de vorm van trajectcontrole, 

 draagt het college op niet eerder akkoord te gaan met de voorgestelde maatregel tot 
uitbreiding van het flitspalensysteem, dan wanneer dit wordt uitgevoerd in de vorm van 
trajectcontrole, zodat bestemmingsverkeer niet ten onrechte zal worden beboet, 
 
tenzij door onafhankelijke deskundigen is aangetoond dat een dergelijk systeem technisch 
onmogelijk toepasbaar is in deze situatie en de raad alsmede de Dorpsraad hierover wordt 
geïnformeerd, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
* Gedoeld wordt op een systeem, waarbij tussen de registratie door een flitspaal 'dorp-in' 
en een flitspaal 'dorp-uit', passerende voertuigen bij een minimale tussenliggende 
verblijfsduur (bijv. 15 minuten) wordt aangemerkt als bestemmingsverkeer. Waarmee de 
kentekenhouders van deze voertuigen gevrijwaard blijven van boetes, i.t.t. bij doorgaand 
verkeer. Toeristisch-, winkelend-, toeleverend-, familie- en ander gelegitimeerd bezoek 
aan het oude dorp, blijft hiermee ongestraft toegang houden tot het mooie dijkdorp 
Spaarndam-West. “ 
 
Mevrouw  EIKELENBOOM: Wij kunnen zeggen dat we deze motie steunen, omdat de 
bewoners hierom gevraagd hebben. Wij dringen wel aan bij de wethouder op aandacht 
voor verkeersproblematiek, helemaal omdat er daar ook nog een of ander vakantiepark 
gebouwd wordt. In ieder geval: de bewoners van Spaarndam-West zitten echt in de 
verdrukking daar met hun verkeer. Het is belangrijk dat de gemeente Haarlem daar actie 
op onderneemt, ook al betreft het daar ontwikkelingen in naburige gemeenten. We 
moeten wel staan voor alle inwoners. Dank u wel. 
De heer VRUGT: Even bij interruptie voorzitter, ik neem aan dat u hiermee bedoelt dat 
uw fractie zich zal verzetten tegen het Landal Greenparksplan dat de volgende bedreiging 
is voor het dorp Spaarndam en de omgeving. 
Mevrouw EIKELENBOOM: Ja, dat kunnen we hier wel roepen, maar ik denkt niet dat 
het hier de plek is om dat te doen. Het is niet onze gemeente, dus de VVD Haarlem kan 
daar in die zin niets van vinden.  
De heer BRANDER: Bij interruptie: maar dat geldt dan dus ook voor het plan 
Spaarnebuiten? Want ik kan me de discussie nog herinneren over het grondgebied van 
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Bloemendaal. Toen zeiden we ook heel stellig dat het grondgebied van Bloemendaal was 
en dat we ons daar niet over konden uitspreken. U spreekt zich dus in dit geval wel uit. 
Mevrouw EIKELENBOOM: Wij hebben gezegd dat de infrastructuur aangepast moet 
worden op Haarlems grondgebied. Dus wij hebben het hier niet over wat we van 
Spaarnebuiten vinden. We hebben het hier over wat de gevolgen zijn voor Haarlem en dat 
geldt ook voor Landal Greenparks. Wat de gevolgen zijn voor Haarlem, daar moet 
Haarlem actie op ondernemen. Je moet niet accepteren dat er in naburige gemeenten de 
grond wordt volgebouwd en Haarlem met de problemen komt te zitten. 
De heer BRANDER: De Partij van de Arbeid in Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
ook in Haarlem is geen tegenstander van de ontwikkelingen in Spaarnebuiten. Onze beide 
fracties hebben wel aandacht gevraagd voor de verkeersontwikkeling. En we staan 
daarom ook achter de motie die mede door ons is ingediend door de Actiepartij. Dat de 
slimme oplossing moet worden gekozen, namelijk trajectcontrole. Want dat houdt veel 
sluipverkeer tegen. Sluipverkeer is het grote probleem in Spaarndam-West en deze 
oplossing zou daar een oplossing voor kunnen bieden. Dank u wel. 
Mevrouw VAN ZETTEN: Heel even kort: in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid was 
D66 in Haarlemmerliede als enige tegenstander van Spaarnebuiten. En wij maken ons 
hier in Haarlem natuurlijk ook zorgen over die plannen en de gevolgen voor Haarlem. En 
dat geldt evenzo voor de plannen op de grens bij Fort Noord. D66 heeft ook artikel 38-
vragen over deze ontwikkelingen gesteld en we hadden graag de antwoorden ontvangen 
voor drie maart. Dat is niet gelukt, maar we dringen er bij deze op aan de vragen met 
spoed te beantwoorden. En uiteraard hebben wij ook de motie van de Actiepartij 
ondertekend. 
De VOORZITTER: Ik denk dat we nu alle sprekers in de raad hebben gehad. Het woord 
is aan wethouder Nieuwenburg. 
 
Wethouder NIEUWENBURG: De heer De Vries sluit af met het verhaal over het 
bestaansrecht van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het is zoals het is. Hoewel wij ons 
kunnen voorstellen dat als het om het bestaansrecht van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude gaat het op zichzelf gaat om het bestaansrecht als groene buffer-gemeente. 
Laten we dat voorop stellen. Desalniettemin is er sprake van een ontwikkeling die wel 
plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ik 
heb dat eerder gezegd. De moties die u daarover hebt ingediend over de 
verkeersconsequenties hebben wij absoluut ter harte genomen de afgelopen tijd en wij 
hebben dus ook stappen gezet in het opkomen voor de belangen van de bewoners in 
Spaarndam-West. Dat zijn de mensen die in onze gemeente wonen. En wat zijn die 
maatregelen dan? Inderdaad, overeenkomstig uw motie overigens, een systematiek die 
ervoor zorgt dat sluipverkeer door Spaarndam-West wordt voorkomen. Waardoor de 
verkeersbelasting in Spaarndam-West niet groter wordt. We hebben de afgelopen 
maanden zeer intensief met de bewoners van Spaarndam, in de vorm van een delegatie uit 
de dorpsraad, de beide gemeentebesturen, u zei het al: de heer Bruijn en ikzelf, 
ambtenaren dus in specifieke werkgroepen, het openbaar ministerie dat moet toezien op 
de handhaving van wat wij willen doen, plannen ontwikkeld om te kijken of we dat 
kunnen realiseren. We hebben nog steeds goede hoop dat die gesprekken uiteindelijk 
zullen leiden tot een systeem dat voldoet aan zowel de motie als aan de inspanningen die 
we daar nu op richten. Ik wil het er graag bij laten. Als het gaat om de onderzoeken die er 
gedaan zijn rondom de verkeersontsluiting van de ontwikkeling van Spaarnebuiten, dan 
beschikt daar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude over. Dat is ook uitgebreid 
behandeld bij de vaststelling van het bestemmingsplan recentelijk en ik verwijs u daar 
graag naar. U kunt die gegevens ook daar opvragen.  
De heer DE VRIES: Ik dacht dat mijn vraag toch niet zo moeilijk was. Ik vraag u meneer 
Nieuwenburg, wat u ook allemaal hebt besproken met een dorpsraad – die trouwens voor 
het merendeel de belangen behartigt voor Spaarndam-Oost, dat heb ik u al vaker 
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uitgelegd. Maar wat ik u net vroeg was heel simpel. Geef ons in de commissie 
Ontwikkeling de rapporten van wat men in Spaarnebuiten bestudeerd heeft om de echte 
infrastructuur te verbeteren. Maar wat u doet is meteen al praten over slimme en domme 
flitspalen. Maar ik wil een fase terug: je gaat met een nieuw bouwplan voor een wijk eerst 
de infrastructuur verbeteren. En ik mis dat stuk werk en ik wil van u graag een antwoord 
waarom ze dat niet gedaan hebben. En hebben ze het wel gedaan, laat ons dat zien met 
een rapport in de commissie Ontwikkeling. U moet terug naar burgemeester Bert Bruijn; 
wij willen dat zien. 
De VOORZITTER: Wat een macht heeft die burgemeester Bruijn zeg.  
De heer DE VRIES: Die indruk krijgen wij helaas ook. 
De heer BRANDER: Maar meneer De Vries, die rapporten kunt u toch gewoon vinden op 
de website van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude? 
De heer DE VRIES: Deze vraag was voor de wethouder. Ik ben daar meer keren geweest 
en heb diverse commissievergaderingen gevolgd, helaas heb ik u daar gemist. Het is heel 
simpel meneer de wethouder. Wij willen gewoon weten: hebt u die raadsbrede motie 
correct uitgevoerd? Ik heb toch ernstig de indruk, samen me de VVD en enkele anderen, 
dat u dat tot dusver niet hebt gedaan.  
 
Wethouder NIEUWENBURG: Nogmaals, de rapporten kunt u gewoon opvragen. Die 
maken onderdeel uit van de onderzoeken die momenteel gedaan worden. En uw vraag of 
het college de motie correct heeft uitgevoerd: het antwoord is ja. Dank u wel. 
De heer DE VRIES: Dat is aan de raad. 
De VOORZITTER: Kunnen we dit agendapunt afsluiten? Wil iemand een stemverklaring 
afleggen?  
De heer VRUGT: Ik neem aan dat de motie nog in stemming gebracht wordt? 
De VOORZITTER: Ja, u hebt gelijk. Motie In een Flits en een Zucht, die is zeer breed. 
Die wil ik nu in stemming brengen? Wil iemand een stemverklaring afleggen? 
De heer DE VRIES: Natuurlijk is dit een heel schone motie, maar wij vinden het slechts 
een doekje op de wond. Want dit is in wezen een beetje rommelen in de marge: doe maar 
wat flitspalen. Dit zal wel ten koste gaan van het woongenot in het mooie dorpje 
Spaarndam-West. Maar beter iets dan niets, dus zullen wij maar meegaan. 
De VOORZITTER: Geen stemverklaringen meer? Dan ga ik hem in stemming brengen. 
Wie steunt deze motie? De gehele raad, waarmee die is aangenomen. Het voorstel zelve, 
wil iemand daar een stemverklaring over afleggen? Hoeft niet begrijp ik van de griffier. 
Kunnen we het vaststellen zo? (Klap van de hamer) 
 
13. ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING VOOR BURGERS EN 
 ONDERNEMERS (2010/30066/JN) 
 
De VOORZITTER: Dit agendapunt is opgewaardeerd, waarbij de heer Elbers een motie 
wil indienen.  
De heer ELBERS: Zeker meneer de voorzitter. Er is veel onrust ontstaan bij de 
kraamhouders van de Botermarkt en bij de Dreef in verband met een schrijven over 
beleidsregels themamarkten. Uit die beleidsregels kon je opmaken dat er een verhoging 
kwam voor de Botermarkt van 26 naar 50 euro, voor een auto bij de kraam. En bij de 
Dreef is dat 50%, van 24 naar 45 euro. En ook de mensen van de themamarkten op 
vrijdag vragen zich af hoe dat uitwerkt voor deze themamarkten omdat de beleidsregel 
onduidelijk is en leidt tot verschillende interpretaties. Dat is eigenlijk onwenselijk en 
daarom vinden wij dat daar aan die onrust een einde moet worden gemaakt door andere 
regels te maken in overleg met de desbetreffende kraamhouders. Ik heb daarom een motie 
ingediend: een pluim in plaats van betaald parkeren. 
 
Motie 13.1: Een pluim in plaats van betaald parkeren 



   10 maart 2010                                           10 
 
 
 
 
 

“De raad van de gemeente in vergadering bijeen, op woensdag 10 maart, in discussie over 
de administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers en de beleidsregels 
themamarkten van het college over de themamarkten van begin februari jl.; 
Constaterend dat in de gewraakte beleidsregels valt te lezen dat het aantal themamarkten 
op de Dreef en Botermarkt wordt verminderd en dat de kosten voor de kramen met 100 
tot 50% worden verhoogd; 
Overwegend dat de veel protesterende markthandelaren aangeven dat ze deze beperkende 
maatregelen niet nodig en duur vinden, en dat ze daarom overwegen te stoppen; 
Dat deze maatregel veel meer geld kost dan het opbrengt en veel bureaucratische 
rompslomp met zich meebrengt; 
 
Draagt het college op: 
1. het besluit van 5 januari in te trekken 
2. met de kraamhouders in overleg te treden over gewenste regels 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
De vertegenwoordiging van kraamhouders ziet deze maatregel niet anders dan als 
wegpesten van de druk bezochte themamarkten. Er komen per maand vele duizenden 
mensen af op deze themamarkten in Haarlem. Dat is juist promotie voor bruisend 
Haarlem. Het MKB en de horeca in Haarlem worden door deze maatregel sterk getroffen. 
De themamarkten verdienen een pluim in plaats van een 'parkeerboete'. “ 
 
Ondertekend door: de heer Elbers (SP) en de heer Vrugt (Actiepartij). 
 
De heer ELBERS: De vertegenwoordiging van de kraamhouders vindt dat het niet kan en 
het is het beste deze maatregel in te trekken en nieuwe regels met elkaar af te spreken.  
De heer VRUGT: Iets wat de heer Elbers ongetwijfeld niet opzettelijk vergeet is dat de 
Actiepartij mede-indiener is.  
De heer ELBERS: Neem mij niet kwalijk. 
De heer VRUGT: Ik herinner me namelijk dat toen onze fractie vier jaar geleden in de 
raad kwam, een van de eerste dingen waar we ons druk over maakten, ook de 
themamarkten op de Dreef waren. Daar waren toen ook allerlei regeltjes waar men 
tegenaan liep. Ik moet helaas constateren dat we aan het einde van de periode hiermee 
ook moeten afsluiten. Omdat er inderdaad veel verschillende regeltjes zijn. Wij pleiten 
ervoor dat er gewoon een vergunning komt, want nu hebben ze te maken met de 
brandweer, met parkeren, de kraam zelf. Dat zijn al weer drie onderwerpen los van 
elkaar. Het moet eenvoudiger kunnen en het moet zeker op een manier kunnen dat we de 
themamarkten op de Dreef en de Botermarkt stimuleren in plaats van frustreren. In het 
algemeen merken wij dat in de ambulante handel erg veel bureaucratische zaken spelen, 
maar dat terzijde. 
De VOORZITTER: Nog anderen? Dan zou ik graag vanuit het college advies over deze 
motie geven. Ik ben het erg eens met wat de indieners zeggen, dat die themamarkten 
hartstikke leuk zijn. En dat die ook goed zijn voor de stad en dat die mensen dat op een 
enthousiaste manier doen. Ik zou het ook helemaal niet nodig vinden die mensen een 
strobreed in de weg te leggen, ware het niet dat er een paar dingen niet helemaal goed 
gaan. Dat is een: vernieling van het openbaar groen omdat daar gewoon auto's geparkeerd 
worden in de berm. Openbaar groen dat trouwens door de mevrouw die in de commissie 
kwam openbaar onkruid werd genoemd. Dat vond ik een beetje respectloos voor ons 
openbaar groen. En het andere is dat er veel te veel auto's geparkeerd staan en dat moeten 
we een klein beetje terugbrengen. Dus willen we die themamarkten goed laten 
functioneren, dan moeten we het een klein beetje meer reguleren zodat het goed kan 
verlopen. Levert dat extra lasten op? Het parkeren kost 26 euro per jaar; omgerekend is 
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dat dus twee euro per dag. En ik denk dat een ambulante hobby-standhouder dat bedrag 
nog wel zal kunnen opbrengen. Dus het college ontraadt de motie. Als meneer Elbers en 
meneer Vrugt vragen: kunt u nog eens kijken of het op een ander vlak nog wat 
vereenvoudigd kan worden, gewoon in de vorm van een vergunning zodat het ook niet 
nog een keer langs de brandweer moet, dan vind ik dat prima. Daar kijken we naar. 
(toezegging) Maar we vinden dat de essentie van deze regeling, namelijk een beetje 
reguleren zodat het beter kan functioneren zonder hinder voor publiek en openbaar groen, 
overeind moet blijven. Dan gaan we nu stemmen. 
De heer VRUGT: Nog een korte opmerking in tweede termijn. Ik kan niet anders zeggen 
dan dat het beeld dat wordt geschetst als zouden er auto's kris kras door de bermen van de 
Dreef parkeren en rijden: dat bestrijd ik ten zeerste. 
De heer ELBERS: Het is een herhaling van zetten, want in 2006 is eigenlijk dezelfde 
kwestie aan de orde geweest in de commissie beroep- en bezwaarschriften. Die is 
gegrond verklaard en daar ging het om een parkeerheffing voor het geheel. Dat is toen 
gedaan en daarna komt er een beleidsregel en die spreekt over een parkeerontheffing per 
themamarkt. En dat is voor de Botermarkt en alle themamarkten, dus dat is op zijn minst 
onduidelijk. De huidige regeling moet eigenlijk herschreven worden in de zin die u 
voorstelt. Dat is duidelijk, anders is het in tegenspraak met elkaar. Wat u zegt, komt in 
feite overeen met de uitspraak van de commissie beroep- en bezwaarschriften van 2006.  
De VOORZITTER: Wil iemand een stemverklaring afleggen? 
Mevrouw KOPER: Mag het ook gelijk over het stuk? Over de motie: meneer Elbers, dit 
is door het college gedaan om duidelijkheid, verantwoordelijk en veiligheid te scheppen. 
En het moet ook nog eens kostendekkend zijn. Dus wij zullen die motie niet steunen. Wat 
betreft het stuk: collega Aynan heeft bij een debat voor ondernemers geroepen dat als 
ondernemers ergens een hekel aan hebben, is dat een papierwinkel. Namelijk dit voorstel 
regelt de administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers en zijn er veel 
minder vergunningen aan te vragen. Dus wij steunen dit stuk van harte. 
De heer REESKAMP: Zowel over de motie als over het stuk. Om met het laatste te 
beginnen. Inderdaad, wij zijn blij dat een aantal regels gewoon wegvalt. Dat 
vergemakkelijkt een hoop werk voor ondernemend Haarlem. Ga zo door zouden wij 
zeggen. Wat betreft de motie: wij kunnen dat niet helemaal overzien. Het gaat om twee 
uitersten. Wij fietsen er wel eens langs natuurlijk; een rommel is het daar niet echt. En het 
bedrag lijkt ons ook niet onoverkomelijk. Wij kunnen leven met de toezegging van de 
portefeuillehouder dat hij erop toeziet dat het niet leidt tot allerlei administratieve 
rompslomp. 
De VOORZITTER: Dan gaan we de motie in stemming brengen. Willen degenen die de 
motie steunen hun hand opsteken? Dat zijn de SP, de Actiepartij en de fractie Roos. Dat 
is onvoldoende, dus de motie is verworpen. En het voorstel zelf: bij acclamatie. (klap van 
de hamer). Dames en heren, dat was het laatste punt dat wij in deze samenstelling hebben 
besloten. Dat is mooi dat het over deregulering ging. Ik stel voor dat we vijf minuten 
schorsen, dat we even die stemming kunnen afhandelen van agendapunt 7. Dan gaan we 
daarna verder met het afscheid.  
 
Schorsing 
 
De VOORZITTER: Dames en heren: ik heropen de vergadering. En om te beginnen meld 
ik u natuurlijk de uitslag van de stemming. Benoemd als lid van het bestuur van de 
Stichting Spaarnesant zijn mevrouw Van Ravenstein, de heer Koolen en de heer De Jong. 
Allen met 37 stemmen, dus ze zijn benoemd.  
Dames en heren, de vergadering is heropend en ik heet u wederom allen hartelijk 
welkom. In het bijzonder ook de mensen die speciaal voor dit afscheid zijn gekomen, op 
de publieke tribune. Wij hebben daar vaste fans, maar we hebben daar nu ook familie en 
vrienden die speciaal aanwezig zijn voor afscheidnemende raadsleden. En het is mooi dat 
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u er bent. Vorige week is een nieuwe gemeenteraad gekozen en die nieuwe raad wordt 
morgen al geïnstalleerd. En dat betekent dat hier 20 van de 39 stoelen vrijgemaakt moeten 
worden om de nieuwgekozenen een plek te kunnen bieden. Voor sommigen van u is het 
een verademing om na vele jaren van inspanning met het raadswerk te stoppen terwijl het 
voor anderen een gedwongen vertrek is omdat de kiezer nu eenmaal anders heeft beslist. 
Het raadswerk is nuttig en het is vaak ook leuk, maar laten we er niet omheen draaien: het 
is vaak ook belastend. Want als je het goed wilt doen, ben je er minstens twintig uur per 
week mee bezig. En in tijden van de begroting en kadernota's nog veel meer. Het is dan 
ook heel begrijpelijk dat sommigen ervoor kiezen, na een lange periode van raadswerk, 
weer eens wat anders te gaan doen. Maar wat ook de reden is van uw vertrek: vaststaat 
dat u allen dienstbaar bent geweest aan de stad en aan de inwoners en dat de stad u veel 
dank verschuldigd is. Wij kijken gezamenlijk terug op een periode waarin veel is 
gebeurd. In deze zaal hebben we honderden besluiten genomen, soms na intensieve of 
felle discussies, soms na een enkele stemverklaring en soms bij hamerslag zonder er ook 
maar een woord aan te wijden. Doch altijd – en dat is de kern – in goede Haarlemse 
harmonie. Waarmee ik bedoel dat we hier scherp van mening kunnen verschillen, maar 
dat de discussies hier altijd netjes en met wederzijds respect worden gevoerd. Die traditie 
moeten we in ere houden en ik wens steden als Almere en Den Haag een soortgelijke 
situatie in de gemeenteraad toe. Tenslotte dames en heren: respect en menselijke 
waardigheid dienen voorop te staan en het stadsbestuur moet daarin het goede voorbeeld 
geven. Zo staat het tenslotte ook in onze wapenspreuk: Deugd boven geweld. Lees in dit 
geval verbaal geweld. Ik zei al dat we heel veel besluiten hebben genomen en dat heeft 
veelal geleid tot zichtbare en tastbare resultaten. De stad is er mooier op geworden omdat 
het achterstallig onderhoud nu stelselmatig wordt weggewerkt. Inwoners kunnen, als ze 
dat willen, meer invloed uitoefenen op hun omgeving, op hun wijk, omdat we een stevig 
begin hebben gemaakt met het werken met wijkcontracten. Het is gelukt om de financiële 
positie van de gemeente te verbeteren en meer grip te krijgen op de gemeentelijke 
uitgaven. Ons ambtelijk apparaat is gereorganiseerd waardoor er minder verkokering is, 
er zijn vele nieuwe huizen gebouwd en er liggen nogal wat plannen voor nieuwbouw en 
herstructurering klaar op de plank om uitgevoerd te worden, in afwachting van het 
aantrekken van de markt. Er is beleid gekomen voor het behoud van gemeentelijke 
monumenten en er zijn nieuwe schoolgebouwen gekomen. En er zijn al veel nieuwe 
sportaccommodaties gerealiseerd. De Wmo is ingevoerd en veel mensen zijn uit de 
bijstand geholpen. En ondanks de crisis ging het met de economie van Haarlem redelijk 
goed. We zijn, het is mooi om dat te melden, de stad met de laagste werkloosheid en het 
beste bedrijfsterrein in Nederland. Ook met de binnenstad ging het goed: een van de 
pijlers van onze economie. We hebben een geweldige mix van cultuur, winkels, horeca en 
evenementen tot stand kunnen brengen, en dat alles in een historische setting. Een mix 
die Haarlem al met al tot een van de aantrekkelijkste steden van het land heeft gemaakt. 
Deze opsomming is natuurlijk niet compleet en onze stad is natuurlijk ook nooit af. Er 
kan nog veel worden verbeterd en er kan nog veel worden veranderd. Gelukkig staan er 
weer nieuwe werkpaarden in de startblokken die daar vanaf morgen een bijdrage aan 
willen leveren. Graag zou ik alle vertrekkende raadsleden persoonlijk willen toespreken. 
Maar omdat het er twintig zijn, moet dat noodgedwongen een beetje kort. Maar voor ik 
onze afscheidnemende raadsleden toespreek, wil ik allereerst namens ons allen onze 
dierbare schaduwraadsleden bedanken. Dilia Leitner, Frank Visser, Gerrit van der Spoel, 
Remco Trompetter, Kees Wiersma en Nicoline Sven. Ik wil jullie allen hartelijk danken 
voor jullie inzet en inbreng in de raadscommissies. Dilia komt natuurlijk terug als 
raadslid en van de anderen nemen we afscheid en zoals gezegd: de een uit vrije keus en 
de ander noodgedwongen. In ieder geval wensen we jullie allen veel geluk en voorspoed 
en zeer veel dank. 
Ik kom nu bij de raadsleden. Martien Brander. Martien, je bent tussentijds in de raad 
gekomen en het is erg jammer voor je dat je nu al weer moet vertrekken. We hebben je 
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hier als een aardige en ter zake kundige man leren kennen. Vooral op het gebied van de 
ruimtelijke ordening heb je je heel snel ingewerkt en heb je een positie in de raad weten 
op te bouwen. Het is niet zo dat je nu voor het openbaar bestuur verloren bent. Want ik 
ben ervan overtuigd dat de gemeentesecretaris van Haarlemmermeer je weer graag 
fulltime terug ziet komen en alvast een heleboel werk voor je heeft klaargelegd. Je bent 
nog jong en energiek en we wensen je toe dat je later in de loopbaan je politieke en 
bestuurlijke aspiraties werkelijkheid ziet worden. Zeer veel dank Martien. 
Sonja Kagie. Sonja, je kwam ruim een jaar geleden als tussentijds opvolger in de raad. Je 
verdiepte je goed in de zaken, want je bent niet het type dat zomaar wat zal roepen. Als 
fervent liefhebster van poëzie kan dat ook niet anders. Je hebt veel affiniteit met de 
cultuur in Haarlem, daar ben je ook op allerlei plaatsen actief. Ik vind dat je die poëtische 
uitstraling ook terugzag in het jaar dat je lid was van onze raad. Verder maak je je ook al 
jaren sterk voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Het is een afscheid van de raad, 
maar het is geruststellend om te weten dat we je als betrokken burger op allerlei plaatsen 
in de stad terug zullen zien. Heel veel dank. 
Maja Funnekotter. Maja, je kwam na het vertrek van Paul Wolkmaker opnieuw in de 
raad. Je hebt je ondanks gezondheidsproblemen enorm ingezet voor het werk in de 
commissie Beheer. De discussies over de tunnel voor de Zuidtangent waren voor jou een 
intensieve periode. Zelf heb ik altijd met veel plezier gekeken hoe jij de debatten in de 
raad voerde. En soms leek je wat mij betreft op Margaret Thatcher. De iron lady die je 
niet zomaar even onder de tafel praat. Je hebt veel affiniteit met het onderwerp toerisme 
en promotie en daarin was je voor mij altijd een bondgenoot. De shuttlebus is er mede 
dankzij jou gekomen. Maja's funbus, een tastbaar resultaat. Maja, zeer bedankt. 
Han Bawitz. Han, wegens gezondheidsklachten ben je helaas weinig bij de raads- en 
commissievergaderingen aanwezig geweest. Maar we hadden wel regelmatig contact via 
de mail, ook met onze griffier. En je hebt ons steeds verzekerd dat je alle vergaderingen 
nauwgezet met je fractieassistent hebt voorbereid. En dan is het extra triest dat je niet 
kwam om hier je standpunten uit te dragen. Over het opmerkelijke electorale effect wil ik 
geen uitspraken doen, maar in ieder geval: wij wensen je een zo goed mogelijke 
gezondheid toe Han. Dank je wel. 
Denise Eikelenboom. Denise, je hebt je laten zien als een stoer, sportief en authentiek lid 
van onze raad. Je kunt uitdelen en incasseren. Je ziet het raadswerk als het vliegen van 
een helikopter. Recht op het doel af, en niet te veel zeuren graag. Met die instelling was 
het denk ik wel eens moeilijk om voorzitter van de commissie Bestuur te zijn. Dat heb je 
toch altijd met strakke hand en consequent gedaan. Maar werkzaam in de traumabranche 
tegenwoordig, is dat natuurlijk ook maar een eitje voor je. Je directheid leidde ook nogal 
eens tot verontwaardigde telefoontjes. Bijvoorbeeld 's morgens vroeg naar Maarten 
Divendal om opheldering te vragen waarom jij juist op dat moment voor een brug in de 
file moest staan. Denise, veel dank en ik hoop dat we elkaar blijven zien. 
Stefan Hikspoors. Stefan: je koos ervoor een rustige en inhoudelijke benadering van het 
raadswerk te kiezen. Dat past ook bij jou: je bent geen polariserende figuur. Je verdedigde 
in de commissie met verve je initiatiefvoorstel voor de Spaarnwoudestraat. En dat heeft 
tot succes geleid waardoor er nu sprake is van een projectmatige aanpak aldaar. 
Misschien komen de bewoners nog eens met het voorstel om de straat van naam te 
veranderen. En dan kun jij wel raden hoe die gaat heten. Stefan: het ga je zeer goed, ook 
met je kind dat in deze raadsperiode is geboren. Dank je wel. 
Annemiek Kropman. Annemiek: in de vier jaar dat je raadslid was heb je je in het 
bijzonder ingezet voor welzijn en sport. Je was in de commissie Samenleving een 
steunpilaar die vaak bruggen wist te bouwen tussen op het oog onverzoenlijke 
invalshoeken. Ook voor de Wmo-bus heb je je zeer ingezet, vanuit de gedachte dat je naar 
de mensen toe moet en dat je de mensen niet op je af moet laten komen. In de raad was je 
verder een goed verstaanbaar spreekster, misschien wel met de mooiste uitspraak van 



   10 maart 2010                                           14 
 
 
 
 
 

iedereen. Op de valreep ging je van de lijst af vanwege een nieuwe baan en daarin wensen 
we je allemaal veel succes en plezier toe. Dank je wel. 
Kees Jan Pen. Kees Jan: het is mooi dat we een veelzijdig samengestelde raad hadden en 
aan die veelzijdigheid heb jij absoluut je bijdrage geleverd. Je bent gepromoveerd en 
werkte eerst op economische zaken bij Zaanstad en later bij het ondersteuningsinstituut 
voor de grote steden, althans – daar werk je nog. Vanuit die werelden heb je een brede 
blik die het college via de door jou schriftelijk gestelde vragen nogal eens dwong na te 
gaan of we alles wel naar de laatste standaarden op orde hadden. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat je het raadswerk vooral vanuit de schriftelijke en intellectuele invalshoeken 
hebt gedaan. Jij was namelijk een van de weinige raadsleden die zich ook actief toonde 
op het internetforum van het Haarlems Dagblad en zich daar in discussies mengde. En als 
doctor was je ook niet te beroerd om de meeuwenoverlast in Noord aan de orde te stellen. 
De belangrijkste reden dat je stopt met je werk in de raad, is dat je een tijdje geleden 
vader bent geworden. En we weten dat binnen het CDA geldt dat het gezin de hoeksteen 
van de samenleving is. Dus we begrijpen je keuze volledig. Maar ik hoop en denk ook dat 
het geen definitief afscheid van de politiek is Kees Jan, want je hebt meer dan voldoende 
talenten om naast je bijdragen aan het gezin ook een bijdrage aan het openbaar bestuur te 
leveren. Tot ziens derhalve. En veel dank. 
Bart Roos. Bart, je periode als raadslid was niet een gemakkelijke periode. Je werd 
ernstig ziek en je moest ook nog eens lang revalideren. Je was met hooggespannen 
verwachtingen in de raad gekomen om een goede bijdrage te leveren vanuit de fractie van 
de SP. Dat is helaas allemaal heel anders gelopen en zo zagen we je uiteindelijk terug met 
een eigen lijst. Zoals we weten heeft dat niet tot een verkiezing geleid zodat je je nu kunt 
richten op andere dingen. We wensen je allemaal veel gezondheid en geluk toe. 
Pieter Anne Wever. Pieter: je was lid van de commissie Ontwikkeling waar het ging over 
wonen en ruimtelijke plannen. En als het om wonen ging was je altijd in het bijzonder 
geïnteresseerd hoeveel procent sociale woningbouw er gerealiseerd zou worden. Die 
lange commissie- en raadsvergaderingen moeten voor jou als jeugdig politicus niet altijd 
gemakkelijk zijn geweest. Je was natuurlijk ook voorzitter van de supportersvereniging 
van HFC Haarlem. Je kon in vergaderingen dus niet over dat onderwerp meepraten, 
terwijl je dat zo na aan het hart lag. De manier waarop je je petten, in jouw geval zijn het 
geloof ik altijd mutsen, hebt weten te scheiden, dwingt veel respect af. Dat heb je gewoon 
goed en professioneel gedaan. Je hebt binnenkort dus wat meer tijd voor je studie en het 
vinden van een goede baan. En daar wensen we je alle succes bij. Dank je wel. 
Marijke Lodeweegs. Marijke: je hebt het raadslidmaatschap met een zichtbare senioriteit 
uitgevoerd. Je luisterde altijd goed naar wat hier gezegd werd, gaf in de 
commissievergadering altijd veel aandacht aan insprekers, en stoorde je er soms zichtbaar 
aan als anderen dat niet konden opbrengen. Wat iedereen in het college is opgevallen, dat 
je altijd overal aanwezig was. In het bijzonder bij culturele activiteiten, maar ook bij 
allerlei activiteiten in de wijken. Vooral de volksvertegenwoordigende functie van een 
raadslid is bij jou zeer goed uit de verf gekomen. En dat leidde ertoe dat wat jij in deze 
zaal naar voren bracht, altijd naadloos aansloot op gevoelens en opvattingen die je in de 
stad had opgepikt. Wat ons nog goed voor ogen staat trouwens, is dat jouw stoel leeg was 
toen Sinterklaas hier in de raad op bezoek was. Het is echt heel jammer dat je dat hebt 
gemist. Marijke, ik zou zeggen: tot ziens in de stad en bedankt voor je bijdrage.  
Wim Catsman. Wim, we kennen je hier als een innemend en bescheiden persoon en 
bescheidenheid is over het algemeen niet de eigenschap die je heel vaak bij politici 
tegenkomt. Er is daar overigens een mooi Duits rijmpje over: Bescheidenheit is ein 
schönes Ding, Aber weiter komt man ohne ihn. Dat geldt dus niet voor jou. Je werd 
gekozen tot fractievoorzitter en je hebt de CDA-fractie met rustige en vaste hand geleid. 
Daarbij is opgevallen dat je maar weinig woorden nodig had om een scherpe analyse te 
maken, gevolgd door een politiek oordeel waarop maar nauwelijks iets af te dingen was. 
Die rust en redelijkheid is ook opgevallen bij je werk als commissievoorzitter. Het liep er 
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nooit uit de hand en insprekers wisten zich gehoord en gewaardeerd. De commissieleden 
aten eigenlijk ook al uit je hand en dat is toch wel redelijk uniek te noemen. Je Zeeuwse 
achtergrond heb je nooit verloochend. Ik zag trouwens dat je vader er ook is, dat is 
bijzonder. Die heeft een hele reis achter de rug. Dankzij jou weten we allemaal wat een 
'kakkernisje' is en kennen we de uitdrukking: ben je over de hond, dan ben je over de 
staart. Wim, jij gaat de komende tijd vast wat zeilen bijzetten en we wensen je allemaal 
mooie ruime rakken toe. Dank je wel. 
Martin Hagen. Martin, Vanuit je achtergrond bij politie en justitie had je altijd een heel 
goede bijdrage in raad of commissie over veiligheidsonderwerpen. Je hebt bevorderd dat 
we met het Bibop-instrumentarium aan de gang zijn gegaan. En dat we aandacht 
besteedden aan de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Maar ook op 
andere terreinen blies je, zoals we allemaal weten, een behoorlijk partijtje mee. Van 
welzijn en sociale zaken, tot en met het voorzitterschap van de raad. En alles wat daar 
tussen zit. 
Soms proefde je daarover bij anderen wel eens een klein beetje ergernis, zeker als je 
betogen wat filosofisch van aard begonnen te worden. Maar dat werd weer ruimschoots 
goedgemaakt door briljante opmerkingen die de hele raad in een daverende lach deed 
uitbarsten. We hebben gezien dat je je plek hebt verworven op de lijst van TON en 
dientengevolge verwachten wij je eigenlijk wel weer terug als schaduwraadslid. Dus 
Martin, we zeggen dank maar vast ook tot ziens. 
Ria Keestra. Ria, in je eerste raadsperiode was je de strenge maar rechtvaardige voorzitter 
van de commissie Beheer. Pas aan het eind van deze raadsperiode kwam de nieuwe 
commissievoorzitter Jur Visser eindelijk eens een beetje uit jouw schaduw. Je was beide 
perioden een gepassioneerd lid van de commissie Samenleving. Warmte en 
betrokkenheid zijn zaken die jou typeren. Andere raadsleden konden altijd bij jou terecht 
voor een relativerend of ondersteunend woord. Je had de laatste jaren ook nogal wat 
problemen met de gezondheid. En ondanks dat was je altijd een fervent lid van de 
delegaties naar Osnabrück en Angers. Ik zal in mijn beste Duits gaan uitleggen dat Frau 
Keestra jetzt pensioniert ist. Paul zit ook op de tribune en ik vraag me af wie straks de bus  
zal moeten rijden. Ria, we wensen je gezonde en gelukkige jaren toe. 
Octay Özcan. Octay: jij bent lid geweest van verschillende commissies. Toch was je meer 
een man voor de raad dan voor de commissies. En ik denk dat het komt omdat je in 
raadsvergaderingen kunt staan. Staande komen jouw retorische kwaliteiten nog veel beter 
tot hun recht dan zittend. De grootse armgebaren, een diepe stilte laten vallen waarin jij je 
luisteraars alleen laat met hun eigen gedachten, het debat over de Nuon-aandelen staat 
ons nog vers in het geheugen. Als raadslid ben je een goede verbinder gebleken met de 
Turkse gemeenschap van Haarlem. De onderwerpen die voor de Turkse gemeenschap 
belangrijk zijn heb je altijd met verve hier gebracht en verdedigd. Ik noem de Selimiye 
moskee, de Turkse woonvoorziening voor ouderen en de Turkse voetbalclub HYS. In 
Turkije was je al lang gekozen geweest tot burgemeester van Emirdag. Hier in Nederland 
is dat nog maar een kwestie van jaren. Octay: het ga je zeer goed. 
Kees de Vries. Kees, jij en je partijgenoten, beter aangeduid met 'wij van Spaarnestad', 
hebben de afgelopen raadsperiode en in de verkiezingscampagne enorm jullie best 
gedaan. Voor een eenmansfractie is het moeilijk om op alle onderwerpen met een goed 
betoog te komen. En dat heb je dan ook niet gedaan omdat je weet dat het spreekwoord 
luidt: in de beperking toont zich de meester. Maar toch, ronduit briljant was de manier 
waarop je elk onderwerp kon laten eindigen bij de Schoterbrug. Verder was je natuurlijk 
een groot pleitbezorger van de Spaarndamse belangen. Dat hebben we net nog kunnen 
zien. En het is best wrang te constateren dat een lokale partij die zich niet alleen profileert 
als tegenpartij, maar juist als een partij die vanuit een optimistische en positieve houding 
naar de stad kijkt, niet in staat blijkt een zetel te halen. Velen hier vinden dat de Partij 
Spaarnestad die zetel zeker verdiend had. En zo zien nog velen de persoon Kees de Vries 
met lede ogen vertrekken. Niet in de laatste plaats ook omdat er met Kees altijd wat te 
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lachen viel. Ook de voorzitter van de raad die hier staat, ziet jou met lede ogen vertrekken 
want wie zal hem nu nog ooit steevast als herder aanspreken. Vandaag lazen we in de 
krant Kees dat jullie naar Diever gaan verhuizen. Ik weet het niet precies, maar ik dacht 
dat dat aan de Overijsselse Vecht ligt. Daar hebben ze geen jachthavens en ze hebben 
daar ook geen brug. Maar gelukkig is er wel een kroeg, dus de basis voor de nieuwe partij 
Vechtstad is aanwezig. Heel veel succes en we blijven je vanuit Diever vast zien hier en 
ik garandeer je dat we altijd een plekje voor je vrijhouden bij de Haarlemse Vaardagen. 
Marjan Zoon. Marjan, je bent tussentijds fractielid geworden na het vertrek van Stan 
Kaatee en dat heb je op een stevige manier gedaan. Tijdens de begrotingsbehandeling was 
er geen twijfel mogelijk over tot welke partij je zou behoren. Geheel gekleed in het rood, 
met rode lippen en het onvervalste PvdA-geluid naar voren brengend. Als 
fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij had je in de raad een bijzondere positie. 
Zeker naar de beide Pieters, die je op het laatste moment behoorlijk hebt moeten 
bemoederen. Je hebt nu een nieuwe baan in Amsterdam waarmee we je van harte 
feliciteren. En door het wegvallen van het raadswerk heb je nu misschien wat meer tijd 
om met je boot, de Kenau genaamd, over het Spaarne te varen. Als we elkaar daar 
tegenkomen groet je altijd, nee, proost je altijd allerhartelijkst met een glas witte wijn. En 
dat blijven we ook zeker zo doen. Het is ook heel goed dat je af en toe met de Kenau naar 
Berlijn of Parijs vaart om daar de Haarlemse trots uit te dragen. We wensen je een goede 
vaart en tot ziens op allerlei plekken in de stad. 
Anita de Jong. Anita, je bent twee periodes raadslid geweest en daarvoor was je lid van 
de Staten van Noord-Holland. Die gemeenschappelijke ervaring delen wij en ik denk dat 
we er achteraf het snel met elkaar eens zullen zijn dat de gemeentepolitiek een stuk 
levendiger is dan de provinciale politiek. Daarvoor was je nog raadslid in een andere 
gemeente die – als ik het goed heb – Wijdemeren is gaan heten. Dat politieke werk heb je 
altijd met een zichtbare overtuiging gedaan. Ik denk dat er bij jou maar weinig 
discrepantie zit tussen wat je vindt en denkt en hoe je handelt. Een consequente 
GroenLinkser. Je hebt als raadslid je tanden gezet in de inhoud: milieu, duurzaamheid, 
groen, welzijn van mens en dieren en zelfs voor biologische catering. Je hebt ook 
interesse in de proceskant van de gemeenteraad. Dat is natuurlijk ook een beetje 
beroepsdeformatie, want je verdient de kost met trainen en coachen van onder anderen 
politici. We wensen je veel geluk, ook op je nieuwe stek in Haarlem waar je net naar toe 
verhuisd bent. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog vaak op de fiets in Haarlem gaan 
tegenkomen, ongetwijfeld actief betrokken bij organisaties die zich in onze stad inzetten 
voor het milieu en het welzijn van anderen. Anita, dank je wel. 
Pieter Elbers. Pieter, in de krant vaak aangeduid als de sluwe oude vos van de SP. Niet 
geheel onterecht denk ik, omdat deze SP-vos heel goed weet hoe in de politiek de hazen 
lopen. En dat heeft veel effect gehad. Want jij en de SP, of is het de SP en jij, hebben zich 
altijd sterk gemaakt voor een sociaal Haarlem en daarbij heb je heel vaak je zin weten te 
krijgen. Ondanks de in deze zaal soms zichtbare spanning die dat bij de coalitiegenoten 
opleverde. Het gaat je om de zaak en om het resultaat en de zaken waarvoor jij je 
inspande heb je met grote vasthoudendheid behartigd. Het is ook opgevallen dat je een 
heel groot netwerk in de stad hebt opgebouwd en dat je dat ook goed weet te 
onderhouden. Minder zichtbaar is het feit dat je iedereen die een beroep op je deed, 
persoonlijk bezocht of ging helpen. Zo heb je ook heel persoonlijk voor heel veel mensen, 
met name aan de onderkant van de samenleving, iets kunnen betekenen. Dat kostte 
allemaal veel tijd en vanuit je omgeving weten we dat je dag en nacht met politiek bezig 
bent. We zijn dan ook heel benieuwd wat je nu in je vrije tijd gaat doen. Maar het zal wel 
scherp aan de wind zeilen worden, met een voorkeur voor koersjes op links. Gelukkig heb 
je Heidi aan boord om bij tijd en wijle eens een knikje in de schoot te leggen. Pieter, het 
ga jullie goed en ik ben ervan overtuigd dat we elkaar hier nog regelmatig zullen zien. 
Teus Vreugdenhil. Teus, je bent het tot nu toe langst zittende raadslid en daarmee ook de 
nestor van onze gemeenteraad. Een nestor is iemand die op grond van wijsheid en 
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ervaring gezaghebbend is. En dat was bij jou zeker het geval. Ondanks dat je altijd een 
van de laatste sprekers was, zo gaat dat als je een kleine partij bent, werd er altijd goed 
naar je geluisterd. Vanuit je christelijke levensovertuiging heb je hier altijd een bijzondere 
inbreng gehad. Het komt niet zo vaak voor dat in onze raad de levensbeschouwelijke kant 
om de hoek komt kijken. Maar in de recente discussie over het uitstapprogramma van het 
Scharlaken Koord was dat wel het geval. En toen heb je heel duidelijk aangegeven waar 
jij en je partij voor staan. Met het verdwijnen van de ChristenUnie/SGP valt een 
bijzonder geluid van een bijzondere man weg. En dat vinden we jammer, want hoe je het 
ook wendt of keert een verschraling van het rijke palet aan meningen dat in onze 
volksvertegenwoordiging te beluisteren valt. We hebben vroeger samen nog in de raad 
gezeten en ik vond het zeer vertrouwd om jou na jaren weer terug te zien toen ik voor de 
vertrouwenscommissie mocht verschijnen. Bij sommige antwoorden die ik gaf, knikte jij 
instemmend en merkte ik heel vertrouwd dat ik wel op het goede spoor zat. Teus, het ga 
je heel goed. We zullen je missen als mens en als onze nestor. En namens ons allen: zeer 
bedankt.  
 
Dames en heren, dan heb ik nog een mooie mededeling: en dat is namelijk dat wij hier 
drie afscheidnemende raadsleden mogen voorzien van een koninklijke onderscheiding. 
Op grond van allerlei maatschappelijke verdiensten, maar meer in het bijzonder voor het 
feit dat men langjarig en langdurig, namelijk drie periodes, lid is geweest van onze 
gemeenteraad of een ander volksvertegenwoordigend orgaan. Ik zeg altijd heel deftig: het 
heeft Hare Majesteit behaagd om mevrouw De Jong, de heer Vreugdenhil en de heer 
Elbers te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En ik zou u drieën willen 
vragen naar voren te komen zodat ik u de bijbehorende versierselen kan opspelden. Zodat 
we u daarna een warm applaus kunnen geven. 
 
(Uitreiking van de versierselen, bloemen, foto's) 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, we wachten even tot het weer wat rustiger is. Dan 
wil ik degenen die daar behoefte aan hebben, de gelegenheid geven een woord te spreken. 
Dat is nu wel een passend moment; wederom geen spreektijden dames en heren. 
Misschien is het goed bij de geridderden te beginnen. 
 
De heer ELBERS: Voorzitter, ik moet even wennen aan die presidentiële... 
onderscheiding. Ik wil een klein woordje spreken. Ik heb erboven gezet: een klein 
woordje. Beste mensen, allemaal hier in de raad en daarbuiten en nog verder. Het einde 
van het tijdperk Pieter Elbers, kopte het Haarlems Dagblad, de dag na de verkiezingen in 
de krant. Mijn eigen Heidi, 46 jaar lang mijn maatje, las het deze week vergenoegd in 
haar handen wrijvend voor aan de ontbijttafel. Het einde van jouw tijdperk, Pieter, 
herhaalde ze. Maar ze voegde eraan toe: dat heeft hij dan mooi mis. Als echte kenner. Ze 
denken zeker dat het echte politieke leven zich afspeelt in het stadhuis. Dat hebben ze dan 
mooi mis, zei ze. Ze komen er wel achter. En rapte meteen als een echte oma uit de 
zeventiger jaren met een onmiskenbaar bekend ritme: dit is het begin, we gaan door met 
de strijd! Collega's, ik vertrek met trots en dankbaarheid. Dat ik te midden van 
hardwerkende collega's van welke partij dan ook voor de Haarlemse gemeenschap en 
daarbuiten mijn steentje heb kunnen bijdragen. De mooiste ervaring is geweest van 1998 
van de intense samenwerking met Hilde van der Molen: we zijn nog steeds twee handen 
op één buik. In de raad of in het bestuur, het maakt niet uit. Onze Hilde: gestaag en 
doorzettend en altijd te midden van mensen. Altijd met humor en relativerend. Zij was 
mijn leerling, maar de rollen werden dikwijls omgedraaid in de afgelopen jaren. En de 
leerling werd leraar, en omgekeerd weer. Hilde: dank je wel. We blijven samenwerken, in 
de oppositie of in de coalitie, maakt ook niet uit. We hebben er allebei in de praktijk van 
de afgelopen jaren geen moeite mee gehad. De laatste vier jaar van mijn werk vanuit de 
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SP in de wijken en de buurten heb ik gecombineerd met mijn werk in het stadhuis, 
gedurende meer dan vijftien jaar. En die laatste vier jaren waren adembenemend, letterlijk 
en figuurlijk. En samen met mijn team en andere raadsleden konden we voor de mensen 
die het nodig hadden uiterst vruchtbaar werken in de stad en voor en achter de schermen 
in het stadhuis. Van wat ik persoonlijk heb ervaren als het mooiste en sociale en sobere 
college van C en P dat ik ooit in Haarlem heb ervaren. Wat een prachtige ervaring was 
dat, met vier wethouders, de teams, de burgemeesters en erg hardwerkende raadsleden 
van coalitie en oppositie. Bloed, zweet en tranen maar ook veel lachen. Het was dan ook 
een bijzonder college, VVD en SP samen met de PvdA. Zowel in de totstandkoming als 
in de uitwerkingen, in de grote thema's werden SP, VVD en PvdA het eens. Sociaal en 
solide. Botsingen werden door Chris en ondergetekende opgelost en creatieve 
oplossingen bedacht. En formules werden gesmeed. En dat bleef zo. We vertrouwden 
elkaar of we herinnerden ons eraan dat we elkaar moesten vertrouwen. To be of not to be. 
Politieke en creatieve vriendschap voor het leven. Juist vanwege dat laatste woord leven, 
kunnen we relativeren. We hebben ruimte gekregen. In vergelijking met jongere collega's 
hebben we natuurlijk minder tijd voor ons maar veel ervaring. En die jongere collega's 
hebben meer tijd voor zich, maar minder ervaring. Maar zo tref je elkaar en kun je elkaar 
helpen. Zo bijzonder, dank je wel. Stan Kaatee is daarbij tot hij weg ging, voor mij 
persoonlijk erg belangrijk geweest. De door hem en mij politiek gewenste samenwerking 
tussen de SP en PvdA is daarbij een leidraad geweest, niet alleen lokaal maar ook 
landelijk. En door Jan de Ridder en Marjan Zoon is dat verder ontwikkeld. Ook met 
GroenLinks op sociaal- en milieuvraagstukken is gaandeweg de verhouding stukken 
verbeterd. En samen dienen we op voorstel van de SP in november nog de motie in: 
bezuinigen, sociaal, solide en duurzaam. Of de sociale- en milieuvraagstukken ook 
duurzaam worden, ligt nog in de schoot der goden verborgen. Want dichtte Elschot al: 
tussen droom en daad, staan wetten en praktische bezwaren. Maar eenkennig zijn we niet 
en ook niet kleinzerig. Niet in de coalitie en niet in de oppositie. Welk college van vijf 
wethouders er komt, weten we nog niet precies. Maar dit aftredende raadslid en 
ambteloos burger feliciteert ze bij voorbaat. Niet als het er meer worden. Dan zegt deze 
burger: dat is geldverspilling en dan kun je het niet verkopen dat je moet bezuinigen op 
ambtenaren en voorzieningen, terwijl je zelf begint met te veel uitgaven. Ik heb deze 
wijze lessen zeer goed geleerd bij Chris van Velzen, toen we samen de 
verantwoordelijkheid namen en op vier gingen. Dankbaar ben ik, voor de geweldige en 
gastvrije dienstverlening van de bodes van het stadhuis. Voor de actieve opstelling van de 
ambtenaren die ons raadsleden altijd zoveel informatie gaven. Zonder uitzondering. Ik 
heb het altijd met verbazing gezien, hoe hulpvaardig die mensen waren. En natuurlijk 
voor de collega's van Kamer I. Dat was een heel bijzondere ervaring Marijke. Wouter, 
Udo, daar ontmoet je het hart van de politiek, in die Kamer. De Haarlemmers die ons 
sterk confronteren met de problemen van armoede, ontregeling en dakloosheid. Kortom, 
die jaren waren geweldige jaren. Dank u wel. 
 
Mevrouw DE JONG: Ik wil graag wat zeggen. Ik was volkomen verrast vanwege dit 
lintje. En ik moet eerlijk zeggen: als ik het eerder had geweten weet ik niet wat ik had 
gedaan. Maar ik ben erg blij dat ik het niet wist en dat ik nu toch eigenlijk heel trots ben 
dat ik het heb gekregen eerlijk gezegd. Het is dus goed dat ik er niet over na heb hoeven 
denken. Pieter Elbers heeft het over het verleden gehad. Ik wil een paar kleine dingen 
zeggen over de toekomst en alvast wat wensen voor de nieuwe raadsleden hier ventileren. 
Ik wil beginnen met te zeggen: raadsleden, als je het kleine niet eert, ben je het grote niet 
weerd. Zorg dat je kleine succesjes vasthoudt en dat je voor mensen kleine dingen voor 
elkaar krijgt. Want als dat gebeurt, als mensen kleine dingen dichtbij huis zien 
veranderen, dan worden ze daar warm van en kunnen ze de politiek ook beter waarderen. 
Ik heb daar ook een voorbeeld bij: het was mijn laatste wapenfeit – bushokje aangepast. 
Ik heb denk ik drie jaar geleden gezegd dat er een bushokje op de Leidsevaart niet goed 
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stond. Met Maarten Divendal heb ik er zelfs midden in de nacht een fietstocht aan 
gewaagd. Want het moest in het donker omdat het licht in het bushokje het ook niet deed. 
Dat moest aantoonbaar zijn. Wie schetst mijn verbazing: vandaag stond in de krant dat 
het was aangepast. Dus wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Dit is mijn ultieme 
succes in acht jaar raadslidmaatschap. … Dit zou een mooie afsluiting zijn, met dit 
applaus. Toch heb ik een paar kleine dingetjes die ik aan de partijen mee wil geven. In 
eerste instantie de Partij van de Arbeid. Aan de Partij van de Arbeid wens ik dat ze leren 
samenwerken. Want het valt niet mee om altijd de grootste te zijn geweest en 
vanzelfsprekend aan te nemen dat je altijd maar je zin krijgt. Dus in dit geval: in de 
toekomst zul je moeten samenwerken. Dan de SP: SP, blijf alstublieft doen waar jullie 
goed in zijn, namelijk mensen mobiliseren. Maar probeer het in de toekomst eens zodanig 
te mobiliseren dat mensen ergens voor zijn in plaats van ergens tegen. En aan de VVD: 
probeer in de toekomst een iets eenduidiger visie uit te dragen. En aan D66: wen niet te 
veel aan het feit dat jullie de grootste zijn – het kan over vier jaar namelijk weer 
volkomen anders zijn. Aan het CDA: Houd vol, ook voor jullie kan het over vier jaar 
weer heel anders zijn. Voor de beide ouderenpartijen: ik zou bijna zeggen – laat de echte 
opstaan. Nog even en jullie vertegenwoordigen mij, want over een jaartje word ik 65. 
Hoewel ik denk dat ik bij mijn eigen vertrouwde GroenLinks blijf. De Christenunie/SGP: 
het SGP ging eraf en de Christenunie was weg. De raad, Teus, zal je praatje als nestor 
echt moeten missen. Wie is in de komende raad de nestor? Ik weet het niet. Zit die er al? 
O, Lucas. De Actiepartij: veel sterkte de komende vier jaar. Want vier jaar in je eentje in 
die raad: dat is keihard werken en ik wens je heel veel succes. En moge de volgende 
verkiezingen meer zetels opleveren. Partij Spaarnestad: de nieuwe raad zal je vrolijke 
noot missen. Ik begrijp dat je anders ook was vertrokken omdat je niet meer in Haarlem... 
De heer DE VRIES: Nee, dat moet ik ontkennen hoor! 
Mevrouw DE JONG: Dan was je niet verhuisd, oké. Dan moet ik eerlijk zeggen dat het 
wel een hard gelag is dat omdat je geen zetel haalt, je moet gaan verhuizen. Dat zou ik 
niemand toewensen. En tot slot mijn eigen partij: veel succes zonder mij. Pas op voor het 
opgeheven vingertje, want dat mag je alleen als je afscheid neemt! 
 
De heer VREUGDENHIL: Voorzitter, raadsleden en toehoorders. Mijn dank gaat in de 
eerste plaats uit naar de Heer voor de energie en gezondheid die ik heb mogen ontvangen 
om het raadswerk te doen. En Hare Majesteit de Koningin zijn we heel erg dankbaar voor 
de onderscheiding. Vanaf deze plaats wil ik ook alle personen bedanken die mij hebben 
bijgestaan, vanaf 1982 in de RPG/GPV/SGP, te weten: Annemarie Bakker, Dik van 
Heun, Dik van Loon, Arend de Jong, Gerrit van der Spoel en mijn schaduwen, ik had 
meer schaduwen: Pieter Eigenraam, Frans Korf, Hildebrand Troostma, Harm de Jong, 
Frank Visser. En dan nog steunfractieleden: B.Wildeboer, Mathijs Roest, Arjen, Edwin, 
Geert-Jan, Constantijn, Henrik en Christiaan de Weerd, Kees de Laroy en Liza van Veen, 
Willem Meijboom, Rita Poppe, Jan Post en nog waarschijnlijk mensen die ik vergeten 
ben. Ook de besturen van de partijen ChristenUnie en SGP: bedankt voor het in mij 
gestelde vertrouwen en natuurlijk de kiezers. Geboren in 1950 in de Amsterdamse buurt 
in de Vosmaetraat om precies te zijn, heb ik de stad in ontwikkeling zien komen na de 
oorlog. Ik heb nog gespeeld op de fundamenten van de huizen die in april 1943 
gebombardeerd waren in de Vosmaerstraat en de Egbertstraat. In deze straten hebben we 
zeepkisten gebouwd, cowboytje gespeeld, hutten in elkaar gezet en hebben we gevoetbald 
en strafbal gedaan. De enige bedreiging in die tijd was oom agent die op zijn scooter 
regelmatig langs kwam. De bouw van nieuwe wijken in de jaren vijftig en zestig hebben 
we allemaal van heel nabij mee kunnen maken. We waren pas in de politieke campagne 
op het DSK-terrein. Wij hebben destijds onze tenten nog opgeslagen: toen was het een 
grote zandvlakte. De afgelopen zestien jaar heeft Haarlem heel veel gedaan, naar mijn 
idee. Het is het aanzien van de stad sterk ten goede gekomen. We zijn begonnen in 1994, 
die periode met Appela en we zijn zo'n beetje geëindigd met de Schoterbrug. En mede 
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dankzij de heer Van Tongeren die zich heel erg verdienstelijk voor die brug heeft 
gemaakt. Ik heb veel genoten van de historische sfeer in het stadhuis die een 
aanmoediging is om de geschiedenis van onze stad en ons land, te leren kennen. Van de 
commissies waarvan ik deel heb mogen uitmaken is de Rekenkamercommissie, destijds 
de Rekeningencommissie, wel heel erg interessant en leerzaam geweest. Ik kan het ieder 
raadslid aanbevelen zitting te nemen in deze commissie wanneer je wilt werken aan een 
gezond financieel beleid in deze stad. Haarlem en Haarlemmermeer zijn voor mij twee 
gemeenten waar ik als kind al aan verbonden was. De scholen die ik bezocht; de 
Rehobothschool, de Enneus van Kaasschool aan de Zomervaart zijn helaas niet behoed 
voor de sloophamer. Gelukkig, dankzij de heer Reeskamp, de Zuidoosterkerk wel. In 
Haarlem heb ik ten tijde van burgemeester Creemers in de jaren vijftig op de Grote Markt 
mee mogen doen aan de aubade op Koninginnedag. En dan sta je als kleine baas met je 
trommel het Wilhelmus te zingen op die Grote Markt, niet wetend dat je vele jaren later 
zelf op de gemeentelijke trommel in het stadhuis mag slaan. En als we Haarlem zat 
waren, gingen we naar de geboortegrond van mijn ouders: de boerderij in de 
Haarlemmermeer. De samenwerking met Haarlemmermeer krijgt steeds meer gestalte en 
ik hoop dat die lijn zal worden doorgezet. U als college en raadsleden: veel dank voor de 
samenwerking in de afgelopen periodes. Elke raadsperiode heeft zijn eigen cultuur gehad. 
Je zou er een sociologisch proefschrift aan kunnen wijden. De bodes, ambtenaren, griffie 
en alle instellingen met wie contacten zijn gelegd en onderhouden: dank voor alles. De 
ChristenUnie en de SGP zullen vier jaar vanaf de zijlijn meekijken en in 2014 zeker weer 
aan de campagne meedoen. Ik wens u tenslotte alle vrede en gezondheid toe.  
 
Mevrouw LODEWEEGS: Voor mij ook de laatste keer dat ik aan deze kant van de tafel 
sta. Het vertrouwde plekje, de laatste stoel – heel dicht bij het college. Maar ik heb die 
stap nooit verder willen maken. Ik neem wel met weemoed afscheid van deze raad. Ik heb 
het met passie en bevlogenheid gedaan. Ik heb ervan genoten, heb veel dingen geleerd. 
Heel belangrijk: Pieter haalde het ook nog even aan, Kamer I, beroep- en 
bezwaarschriften. Met Wouter Rutten, de laatste maanden. Een heel belangrijke kamer 
om als raadslid in te zitten om ook die betrokkenheid waar de burgemeester het over had, 
goed naar buiten te kunnen brengen. Verder vind ik het belangrijk dat ik meegewerkt heb 
de afgelopen jaren aan een heleboel mooie dingen in de stad. Een van de dingen die ik 
nog even wil noemen is dat ik erg blij ben met de twee nieuw te bouwen vmbo-scholen: 
ik ben echt blij dat die er nu echt gaan komen. Ik wil iedereen ontzettend hartelijk 
bedanken. Alle raadsleden, met name alle mensen waarmee ik in de commissie heb 
gezeten en Kamer I. Maar natuurlijk ook alle andere raadsleden. Mijn fractie absoluut 
ook, maar dat komt nog op een ander moment dat ik ze persoonlijker bedank. Een 
opgestoken vingertje, heel klein, ook van mij. De burgemeester zei het al: ik kon mezelf 
soms echt laten zien – dat ik me ergerde aan bepaalde regels die niet gehandhaafd werden 
in de raad. Het stukje dat in jullie map zit over doelgericht vergaderen: ach, lees het nog 
eens door zeg ik tegen de mensen die nieuw in de raad komen. Verder wil ik de 
ambtenaren bedanken waarmee ik heb samengewerkt. Er staat veel negatiefs over ze in de 
krant. Kassa was ook weer heel duidelijk: in Haarlem ging het allemaal niet goed. Ik ben 
blij dat ik met veel ambtenaren heb gewerkt die het allemaal heel goed deden, met hart 
voor de stad en je zelfs in het weekend ook terugmailden. Verder wil ik voor een van de 
belangrijkste groepen mensen van het stadhuis mijn waardering uitspreken voor het werk 
dat ze doen. Zes jaar lang mijn troep opgeruimd, water geschonken, kannen aangevuld, 
niets is ze te veel: de bodes van het stadhuis. Voor hen heb ik als enige een cadeautje en 
ik geef er een. Verder zijn ze voor iedereen, ze staan hier op naam. Dit dus niet 
weggooien graag. Hij blijft mijn favoriete hoofdbode, die geef ik het dus even 
persoonlijk.  
De heer CATSMAN: Voorzitter, de CDA-fractie vroeg mij uw goede woorden van een 
korte reactie te voorzien. Ik zal echter geen poging wagen al die loftuitingen te 
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ontkennen. Ze zijn ongetwijfeld allemaal waar, sprak hij dit keer onbescheiden. In 
Haarlem boffen we met een raad waarin de leden vanuit de eigen politieke gezichtshoek 
het beste voor hebben met onze stad. Stuk voor stuk aardige mensen. Misschien wel 
braaf, meneer Stekelenburg. Alleen jammer dat ze op een, twee, drie, vier na, regelmatig 
abuis zijn. Maar goed, daar hebben wij mee leren leven. Dank voor de samen- en af en 
toe ook tegenwerking: dat houd je scherp. Tot slot: het CDA put moed uit het lied van de 
tien kleine negertjes dat ook een keer ten goede kent. Dank u wel. 
 
De heer HIKSPOOR: Bij een afscheid is het een goed gebruik om Jan en alleman te 
bedanken, dus dat ga ik ook maar doen. Als eerste de burgemeester voor de fijne en 
mooie woorden. De wethouders, u was een goed college. Ik denk dat Haarlem heel 
gelukkig is geweest dat het de afgelopen vier jaar zo'n goed college heeft gehad. 
Vervolgens de stad: de stad die het mogelijk heeft gemaakt dat ik me vier jaar heb mogen 
inspannen vanuit het raadswerk. En de stad waar ik zo enorm veel van ben gaan houden. 
En last but not least: mijn toekomstige echtgenote, Jolanda, mijn zoon Koen en mijn hond 
Nanouk voor al die tijd dat ik niet thuis kon zijn en alle begrip die ik daarvoor heb 
gekregen. De meest gestelde vraag die ik de laatste weken gekregen heb: wat ga je nu 
doen met al die tijd die je nu hebt. Ik heb iets van tien jaar raadswerk gedaan en 
commissiewerk. Pappa gaat weer meer thuis zijn, dat is wat ik ga doen. 
 
Mevrouw ZOON: Toen ik acht jaar geleden als fractielid van de Partij van de Arbeid de 
raadzaal betrad, deed ik dat gelijk met de intrede van het dualisme. De grote verandering 
in de politieke geschiedenis. Ik had er zin in. Al snel bleek dat de taak van 
volksvertegenwoordiger moeilijk te combineren was met een volledige baan. Als men 
deze taak serieus neemt, is het eigenlijk al een volledige baan. De contacten met de 
diverse organisaties, de voorbeelden zoals begrotingen, kadernota's, moties, commissies, 
nemen samen met de controlerende taak heel veel tijd in beslag. Je wordt dan ook vaak 
benaderd door de burger en overal op aangesproken. Men denkt dat je als raadslid wel 
alles even kunt regelen. Al snel begreep ik dat je alleen niets voor elkaar krijgt. En ik kijk 
dan ook met plezier terug op de vruchtbare samenwerking met mijn fractiegenoten en de 
overige raadsleden. Gelukkig zijn er zichtbare veranderingen in de stad waarvan ik kan 
zeggen: daar heb ik aan bijgedragen. Maar uiteindelijk is het rendement van al die 
inspanningen in mijn ogen matig te noemen. Ik heb moeite gehad met de plaatselijke pers 
die vaak een vervelende rol speelt door niet aan onpartijdige verslaglegging te doen. 
Stemmingmakerij en tendentieuze berichtgeving met een immer negatieve toon zijn de 
plaatselijke nieuwsbrengers niet vreemd. Ik zit er persoonlijk niet op te wachten wat de 
mening is van een journalist, maar zie ze graag daags na de raadsvergadering met een 
redelijke afspiegeling wat zich in die raad op het Prinsenhof heeft afgespeeld. Verdienen 
de lezers voor hun peperdure abonnement niet fatsoenlijk geïnformeerd te worden? Het 
op een negatieve manier eindeloos uitmelken van de uitspraak: de fooi van Mooij zonder 
verslag te doen van het partijstandpunt van de Partij van de Arbeid inzake de 
Spaarnepassage is een zinloze paginavulling, tenzij de verslaggever het blad van zijn 
werkgever als podium gebruikt voor een politieke stroming waar zijn eigen mening naar 
uitgaat. Toch kijk ik met plezier terug op de afgelopen periode van acht jaar en ben ik er 
trots op wat ik samen met mijn fractie- en coalitiegenoten heb bereikt. Vaak ook met de 
steun van collega-raadsleden uit onverwachte hoek. Na een laatste periode als 
fractievoorzitter geef ik het stokje graag over aan de nieuwe fractie van de Partij van de 
Arbeid en wens ik veel succes en een vruchtbare samenwerking in deze nieuwe 
raadsperiode. Hierbij dank ik ook de griffie en daar heb ik ook een cadeautje voor 
meegenomen. Ben, deze is voor jou voor alle ondersteuning die je ons hebt geboden in al 
die jaren. En ik hoop dat het heel goed gaat met je hele griffiebureau, bedankt voor alles. 
En dan ook voor de bodes: ik heb een cadeautje voor alle goede zorgen die jullie voor ons 
gedaan hebben. Samen maken wij Haarlem, was de slogan op de verkiezingsposters van 
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de Partij van de Arbeid. En zo is het ook. Samenwerking van de partijen leidt tot een 
beter bestuurbare stad, de Haarlemse burger verdient dat. Dank u wel. 
 
De heer ÖZCAN: Voorzitter, dank voor deze gelegenheid nog even. Ik heb mezelf niet 
aangekondigd, maar ik dacht: ik doe het toch maar eventjes. Acht jaar gemeenteraad: ik 
ga er ook nog even bij stilstaan, wat het voor mij persoonlijk heeft betekend. Ik kwam 
redelijk bleu, ik was 28 toen ik in de raad kwam, op politiek gebied was ik bleu. Wat heb 
ik persoonlijk meegemaakt in die acht jaar? Radius, Paswerk, WWB, Stadskantoor, 
Tangent, Rode Loper. Zijn dat allemaal de belangrijkste onderwerpen geweest? Nee, 
natuurlijk niet. Er zijn nog veel meer dingen die in deze stad gebeuren. Maar al die 
dossiers hebben mij wel de gelegenheid geboden om heel veel te leren, van jullie 
allemaal. Dus was dat betreft is deze acht jaar voor mij een belangrijke leerschool 
geweest. Waar ik de rest van mijn leven hopelijk veel profijt van zal hebben. Ik maak van 
deze gelegenheid gebruik om deze mensen te bedanken voor de samenwerking. Mijn 
partij voor het in mij gestelde vertrouwen en uiteraard de Turkse gemeenschap voor het in 
mij gestelde vertrouwen. Want het werk hier in de gemeenteraad hield voor mij niet op 
bij de gemeenteraad zoals de heer Elbers ook aangaf. Het gaat veel meer om wat je daar 
buiten doet. De voorbeelden die de burgemeester net aanhaalde, de Selimiye moskee, 
Bisimö (?? 150.36), de voetbalvereniging en alles wat we als Partij van de Arbeid buiten 
deze raadzaal hebben gedaan. Die kenmerken je en die maken die periode af. Ik wil jullie 
allemaal van harte bedanken. Jullie voor de samenwerking, de partij voor het vertrouwen 
en de Turkse gemeenschap. Uiteraard de bodes en de griffie voor de ondersteuning, 
hartelijk dank. Ik wens degenen die verder gaan nog heel veel succes in de komende 
periode waarin ongetwijfeld ook nog heel veel in Haarlem gaat gebeuren. Dank u wel. 
 
De heer BRANDER: Het voelt een beetje als dat rozige jongetje uit de Tempo Team-
reclame: het waren drie fantastische dagen! Ik wil jullie allemaal bedanken voor de 
ontzettend fijne samenwerking die ik met jullie.... Ik wil graag afsluiten met een citaat 
van de Oostenrijks-Amerikaanse filosoof Arnold Schwarzenegger: I'll be back! 
 
Mevrouw FUNNEKOTTER: In mijn vak heb ik geleerd dat je het kort moet houden. Dus 
een afscheid kan altijd een nieuw begin opleveren bij elke nieuwe reis die je tegemoet 
gaat in je leven. Ik wil het daarom ook kort houden, maar wat mij in Haarlem is 
opgevallen. Toen ik hier kwam vond ik het toch een vrij gesloten stad. Ik vond dat de 
poorten dicht waren. Er was nog een kleine toeristische organisatie. De eerste keer dat er 
gesproken werd over buiten de poort kijken, om aansluiting te zoeken bij grote broer 
Amsterdam, werd mij destijds niet in dank afgenomen. En ik kan nu na acht jaar 
constateren dat Haarlem beter op de kaart staat. Dat men Haarlem weet te vinden. Helaas 
hebben we twee enorm moeilijke tijden meegemaakt in het toerisme, dus ik verwacht niet 
dat het dit jaar zal aantrekken. Maar ik kan u garanderen, als Haarlem zijn visie houdt op 
openheid dat de City-shuttlebus niet de enige zal zijn die hier rondrijdt. Dank u wel. 
 
De heer WEVER: Nog wat kleine woordjes. Vier jaar geleden kwam ik als jong broekje 
van 23 binnen in deze raad. Eigenlijk redelijk onverwachts, na de grote winst van de SP. 
Ik heb in vier jaar ontzettend veel geleerd, onder andere van deze oude vos naast me, 
meneer Elbers. Ik heb vier jaar lang ook na zijn betogen zijn knopje van zijn microfoon 
uit mogen doen. En laat het nou vanavond voor het eerst zijn dat hij na zijn betoog 
meteen zijn knopje uit doet! Daar ben je dan vier jaar mee bezig... Dat is een succesje, dat 
hij dat na vier jaar toch gedaan heeft. Voor de rest: de hele ervaring van de 
gemeentepolitiek zal ik in mijn toekomstige beroep als docent maatschappijleer 
meenemen. Ik heb het van binnenuit mogen zien. Ik denk dat ik de vmbo-leerlingen wat 
enthousiaster kan krijgen in de toekomst voor het werk hier. En ik zal ook – als ik hier in 
Haarlem ga lesgeven – met ze langskomen. En verder wil ik een aantal collega's – en 
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degenen die ik bedoel weten dat ook – die na lange en slopende avonden toch altijd 
gezellig nog even de kroeg in gingen, daar heel hard voor bedanken. En mocht het zo zijn 
dat ik op donderdagavond in de stad ben: twitter gewoon eventjes dat jullie in de kroeg 
zitten, dan kom ik langs. Dank u wel. 
 
De heer HAGEN: Het is mij niet vaak gegeven dat ik zonder druk van spreektijd tot u 
mag spreken. Acht jaar Haarlemse gemeenteraad, vier jaar oppositie, althans vier jaar lid 
uitmakend van een oppositiefractie. Vier jaar lid uitmakend van een coalitiefractie. 
Boeiend, heel boeiend. Ik woon vanaf 1974 in Haarlem en ik moet zeggen dat ik de stad 
op een heel andere manier heb leren kennen in de afgelopen acht jaar. Daarnaast de 
combinatie: overdag ambtenaar in het Haagse zijn en 's avonds hier in Haarlem 
bestuurder mogen spelen. Ja, daar heb ik met grote teugen van genoten. Iedereen 
waarmee ik in de vorige en deze periode heb mogen samenwerken: dank. Het is voor mij 
persoonlijk ook een roerige periode geweest. Om aan te geven dat het verder ging dan 
alleen de collegialiteit ging: toen mijn ouders in 2005 en 2006 overleden ben ik een aantal 
van de mensen die hier zitten ook bij die gelegenheid tegengekomen. Zover ging het dus 
ook, het samenwerken met elkaar. Ik zal ook in de toekomst nog wel iets blijven doen: 
schaduwen voor Trots op Nederland. Dat is ook een uitdaging om dat te doen: schaduwen 
voor een eenmansfractie. Haarlem blijft mooi. Ik weet niet of u het hebt gezien: ik krijg 
het blaadje Spoor thuis. Dat krijg je als je een spoorabonnement hebt. Daar stonden twee 
pagina's over Haarlem in. Voorzitter, af en toe ben je getuige als er geschiedenis gemaakt 
wordt. Zo ook vanavond, want ik verwacht dat er naast de fooi van Mooij de hoon van 
Zoon net zo'n ingeburgerd begrip zal worden in het Haarlem.... 
 
De heer DE VRIES: Meneer de voorzitter, na vier jaar schaduwraadslid van de Oprechte 
Haarlemse Stadspartij, welke naam in maart 2001 werd veranderd in Stadspartij Leefbaar 
Haarlem, en acht jaar raadslid waarvan een half jaartje voor de Stadspartij Leefbaar 
Haarlem, drie jaar voor Lijst De Vries en vervolgens vijfenhalf jaar voor Partij 
Spaarnestad geweest te zijn, is dit mijn laatste toespraak hier in de raad van Haarlem. 
Helaas vier jaar te vroeg. Maar laat ik duidelijk zijn: onder de bezielende leiding van 
Bernard Felix en Hylke ten Cate zal Partij Spaarnestad in 2014 weer deel uitmaken van 
deze raad. Allereerst wil ik nu de winnaars van de verkiezingen van harte feliciteren met 
hun overwinning. Dat D66 en GroenLinks zouden winnen was voor mij geen verrassing. 
Wat wil je met zoveel knappe dames in deze twee partijen, van harte gefeliciteerd. Ook 
de Ouderenpartij Haarlem wil ik hierbij van harte feliciteren met hun overwinning. Wel 
wonderlijk dat de ouderen in Haarlem deze partij beloonden met twee zetels, terwijl toch 
bekend zou moeten zijn dat deze partij gedurende de afgelopen raadsperiode weinig 
zichtbaar was. De SP kan ik niet feliciteren en dus helaas ook niet ons uiterst goed 
opgeleide ex schaduw raadslid Peter Schouten. Neemt niet weg dat SP Haarlem het ten 
opzichte van andere lokale SP's het nog niet zo slecht heeft gedaan. Per slot van rekening 
was deze partij gedurende deze raadsperiode teruggevallen van zeven naar vijf zetels. De 
VVD echter heeft het ten opzichte van de andere lokale VVD-partijen beduidend minder 
gedaan. Ondanks hun uitstekende wethouder niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat deze 
partij het vaak drukker heeft met haar interne ruzies dan met het raadswerk. Ronduit 
treurig was de uitslag voor het CDA. We zullen maar zeggen: Hij van boven was hun niet 
goed gezind. Neemt niet weg dat ik dankzij het feit dat mijn rechterbuurman er veelal niet 
was, juist daardoor veel warme gevoelens bewaar aan ex-wethouder Jur Visser, die 
momenteel weer in de race is voor misschien wel een klein wethouderspostje. Schokkend 
voor de PvdA dat zij nu voor het eerst in haar geschiedenis niet meer de grootste zijn in 
Haarlem. Ach, jullie moeten maar denken: het is nu de tijd om rozen flink te snoeien 
opdat ze straks weer mooi kunnen bloeien. En dan de ChristenUnie: Hij van boven vond 
het plan van de jonge energieke Frank Visser om te kappen met de SGP toch echt nog te 
vroeg. Hij van boven was blijkbaar meer gecharmeerd van de stuurkunde van nestor Teus 
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Vreugdenhil die de ChristenUnie/SGP zestien jaar lang op koers hield. Dan de 
Actiepartij: gelukkig heeft deze nog enige echte onafhankelijke lokale partij haar zetel in 
de raad weten te behouden. Mede vanwege het noeste werk van Jacques Vrugt en zijn 
trompetterende schaduw had ik deze partij graag twee zetels toegewenst. Terugkijken 
gaat het mij aan het hart dat het Partij Spaarnestad helaas onvoldoende gelukt is het 
verval van de ooit zo prachtig bloeiende watersport in Haarlem krachtiger tegen te gaan. 
Ik maan hierbij voor een laatste keer het college: laat belanghebbenden echt participeren 
en verminder daardoor jullie aanhoudende dure rechtszaken om je zin door te drijven. 
Verder spreek ik de hoop uit dat de gemeente Haarlem haar verantwoordelijkheid neemt 
en Spaarndam-West niet opoffert aan Spaarnebuiten en Landal-projecten, alleen maar om 
de verstandhouding met de aangrenzende gemeenten goed te houden. In deze tijd van 
bezuiniging lijkt het mij verstandiger dat Spaarndam-Oost, Spaarnwoude en 
Haarlemmerliede worden geannexeerd door Haarlem en Halfweg wordt geannexeerd 
door Haarlemmermeer. Helaas heeft mijn jarenlange klaagzang om HFC Haarlem aan de 
Jan Gijzenkade te behouden, niet geholpen met als gevolg: HFC Haarlem om zeep en een 
verloederd stadion. Gelukkig is het me wel gelukt Haarlemmers te assisteren bij het 
vinden van hun weg in het logge ambtelijke apparaat van Haarlem. Rest mij u allen te 
bedanken voor de leerzame en prettige samenwerking, waarbij ik speciaal alle bodes wil 
bedanken. Ik wens Haarlem met het nieuwe college en raad veel succes toe en onze 
Herder in het bijzonder een goede vaart en vaste koers. 
 
De VOORZITTER: Hartelijk dank. Ik zal alvast naar de collega in Diever bellen dat u in 
aantocht bent. Zijn er nog meer sprekers? Ik geloof het niet. Voor ik afsluit: we hebben 
nog wat mooie cadeaus. Degenen die weggaan, krijgen een prachtige karaf van de stad en 
de Vroedschapspenning. Ik weet dat de borrel wacht en dat we informeel willen gaan 
praten. We maken snel een rondje om de cadeaus uit te delen.  
 

Sluiting van de raadsvergadering om 22.00 uur 
 
 
 
   
Vastgesteld in de vergadering van               
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
mr. B. Nijman      mr. B.B. Schneiders 
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