
Ingediende vragen voor het vragenuur  Raad 21 november 2019 

 

Jouw Hlm over parkeerautomaten autoluwe binnenstad 
 
-Sinds de uitbreiding van de autoluwe binnenstad afgelopen augustus zijn er 5 betaalautomaten met 
platen afgedekt. Worden deze automaten binnenkort weggehaald? Zo ja, bent u bereid er eentje aan 
de Rivieradreef in Schalkwijk en eentje bij de parkeergarage van het winkelcentrum in Schalkwijk te 
plaatsen? 
  
Jouw Hlm over tijdelijke trappen station tijdens FI 
 
-Vanuit de media hebben we vernomen dat de tijdelijke trappen voor de GP aan de zuidkant van het 
station geplaats zullen worden. Bent u bereid bij de NS/Prorail ook voor een trap aan de 
noordkant  te pleiten? Op deze manier hoeven de verwachte extra passagiers niet door de 
stationshal te gaan om over te stappen. 
-Blijven de extra trappen staan tot Bevrijdingspop? 
 

SP: Zwarte Piet 

U heeft bij de aankomst van Sinterklaas ook de roetveegpieten ontvangen. Daarmee heeft de 

organisatie van de intocht de keuze gemaakt om de NTR-lijn te volgen. De complimenten van de SP 

hiervoor.  Op FaceBook blijkt uit de pagina van de Stichting Initiatieven Slachthuisbuurt dat zij een 

groot sinterklaasfeest gaan organiseren voor kinderen op woensdag 27-11-2019. Zij doen dit met 

“alleen maar zwarte pieten” en gebruiken daarbij het stadslogo van Haarlem. En het gebruik van een 

foto met ”echte zwarte pieten”. 

De SP heeft hierover de volgende vragen: 

1. Bestaat er een subsidierelatie tussen de gemeente en de  Stichting Initiatieven 

Slachthuisbuurt, zo ja is de subsidie ook bestemd voor een initiatief als het organiseren van 

een sinterklaasfeest? 

 

2. Het is bekend dat er verschillend wordt gedacht over Zwarte Piet. Veel mensen vinden 

Zwarte Piet een racistische karikatuur of worden erdoor worden gekwetst. Andere mensen 

vinden juist dat Zwarte Piet een traditie is die moet worden gekoesterd. De SP vindt het 

onjuist dat iets dat aanleiding is voor zoveel conflict in de samenleving door de gemeente 

wordt gesubsidieerd. Is de burgemeester dat met de SP eens? 

 

SP: Markthal 

Ten lange leste is er een verkoopovereenkomst gesloten met de heer Karaman over de komst van 

een Markthal in het winkelcentrum van Schalkwijk. Dat verheugt de SP. De SP heeft over het 

koopcontract de volgende vragen:  

3. Afgesproken was dat er tegen een maatschappelijk prijs zou worden verkocht. De SP heeft 

vernomen dat het een commerciële prijs is geworden. Is dat juist? 

4. Zo ja, vindt de wethouder dan niet dat het anti speculatiebeding uit de overeenkomst moet 
worden geschrapt? 

 



D66 GLH over taxivervoer en hulpdieren 

In afwachting (en onder voorbehoud) van duidelijke antwoorden van het college op mijn rondvragen 

in de raadscommissie beheer kondig ik hierbij namens de fractie van D66 en mede namens de fractie 

van Groenlinks een tweetal vragen aan voor het vragenuur van de vergadering van morgen:  

in hoeverre weet het college of de situatie met de mevrouw met een geleidehond die niet mee 

mocht met een aantal taxi s een incident is of een (structureel) probleem? 

Als er sprake is van een probleem, hoe is het college van plan om in te grijpen, bijvoorbeeld door 

handhaving, beleid of door bijvoorbeeld het inzetten van mystery guests iom KNGF om dit probleem 

aan te pakken? 

 

Trots Hlm over WOB verzoeken 
 
B&W heeft onlangs besloten de elektronische weg open te stellen voor Wob-verzoeken. Dit betekent 
dat Wob-verzoeken voortaan in gediend kunnen worden via een formulier op de website.  
 
-Wanneer wordt dat formulier op de website gezet? Wat is de stand van zaken? 
 
-Klopt het dat de elektronische weg nog niet is geopend voor het indienen van ingebrekestellingen? 
Zo ja; Waarom is het nog niet mogelijk ingebrekestellingen digitaal te versturen via mail of website? 
 
 
 
Aangekondigd: 
Trots Hlm over 
- daklozen bij station 
- veiligheid stadhuis 
- bomen in Boerhaavewijk.  

 

 


