
 

Vragenuur 
 

          
Datum: donderdag 19 september 2019   

 
Aanwezigen 
Voorzitter:     de heer J. Wienen 
Wethouders: de heer J. Botter, de heer R.H. Berkhout, mevrouw M.T. Meijs, 
                         de heer F.J. Roduner  
Griffier:           mevrouw J. Spier 

 
1   Vragen 
  
De vragen van de fractie Jouw Haarlem over schommels in de openbare 
ruimte worden beantwoord door burgemeester Wienen. 
 
De vragen van de fractie SP over de ARC en beeldkwaliteit groen worden 
beantwoord door wethouder Roduner. 
 
De vragen van de fractie SP over aan- en uitbouwen worden beantwoord 
door wethouder Roduner.  
 
De vragen van de fractie Hart voor Haarlem over islamitisch onderwijs in 
Haarlem n.a.v. de commotie in het land over de invloed van het Salafisme op 
de schooljeugd worden beantwoord door wethouder Botter.  
De vragen van Trots Haarlem:  
 
- over Led verlichting worden niet beantwoord. 

Wethouder Berkhout verwijst naar behandeling agendapunt 10. 
 

- over vervanging straatlantaarns worden niet beantwoord.  
Wethouder Berkhout verwijst naar behandeling agendapunt 10. 

 
- over dakloze jongeren worden beantwoord door wethouder Botter. 

 
- over de stand van zaken rond Verweijhal/FHM aan de Grote Markt in 

relatie tot de eigenaar van de begane grond (Grote Houtstraat 2) worden 
beantwoord door wethouder Botter. 

 
- over volkstuinders Eigen tuin worden beantwoord door wethouders Botter 

en Roduner.  
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- over bereikbaarheid binnenstad voor mensen met  een beperking of 

handicap worden beantwoord door wethouder Berkhout.  
    Ook de vervolg vraag over bereikbaarheid binnenstad en ondernemers 
 wordt beantwoord door wethouder Berkhout.  
 
- over de achterstand bij de bouw van het winkelcentrum Schalkwijk worden 

beantwoord door wethouder Roduner.  
 
- over Panopticon worden niet beantwoord. Burgemeester Wienen geeft 

aan dat dit geen informatie is waar de gemeente over beschikt.  
 
- over geheimhouding mbt PWC rapportage worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. Hij geeft aan dat hierover een brief is verzonden. 
 
- over het kunstgrasveld bij Vijverpark geeft wethouder Roduner aan dat dit 

technisch beantwoord kan worden. De vervolgvraag zal door de heer vd 
Raadt worden gesteld aan wethouder Snoek. 

 
- over situatie wijkraad Slachthuisbuurt worden beantwoord door 

wethouder Meijs. Wethouder zegt toe indien hier verwezen wordt naar 
het stuk Nieuwe Democratie dat dit zal worden  besproken in commissie 
voor eind van het jaar  

  
- over onderhoud  Houtmanpad worden beantwoord door wethouder 

Berkhout. 
 

- Over de brand lift flat Rudolf Steinerstraat worden beantwoord door 
burgemeester Wienen. 

 


