Vragenuur 22 april 2021
PvdA
Ontwikkeling ORION400 en co-creatie hele Orionzone Rondvraag
In de Orionzone vinden de eerste ontwikkelingen plaats. Na de al gestarte bouw van de sporthal
nabij het stadion wordt door “projectgroepOrion400”, de Ontwikkelcombinatie, gestart met een
participatietraject. Tot zover geen probleem. Participeren is een vereiste als de ontwikkelaar ooit een
omgevingsvergunning wil krijgen om te bouwen op de plek van de Bisonbowling. Ons bereiken
berichten van de wijkraad en omwonenden, dat er alsnog draagvlak wordt gezocht voor het inpassen
van een supermarkt in of nabij deze locatie en dat onduidelijk is wat de rol van de gemeente in dit
alles is.
-

-

-

Bent u het met de PvdA eens dat sinds de besluitvorming op de Orionzone februari 2020,
geen nieuwe feiten zijn opgetreden waardoor draagvlak zoeken voor een supermarkt aan de
Noordzijde Orionweg een zinvolle exercitie is. En dat opnieuw een open draagvlakonderzoek
opstarten bij omwonenden onnodig leidt tot verwarring en dalend vertrouwen in de
gemeente en dit onwenselijk is.
Bent u het met ons eens, dat het instellen van co-creatiesessies die verder gaan dan de
locatie Orion400 tot verwarring over rol van ontwikkelaar en gemeente kan leiden.
De ingeschakelde dames van de Stadsmakers, roepen in de sessie op 13 april, dat zij cocreatiesessies gaan organiseren voor de Orionzone (dus niet alleen locatie Orion400), waar
discussies over allerlei voorzieningen en woonvormen met participanten kunnen worden
uitgewerkt, omdat de gemeente momenteel geen capaciteit heeft.
Wethouder hoe is de rol van gemeente en Ontwikkelaar voor belanghebbenden en inwoners
weer helder voor het voetlicht te krijgen. Het kan toch niet zo zijn, dat als mensen weken,
maanden hebben meegepraat over plannen in de Orionzone, uiteindelijk dit zonder enige
regie van de gemeente er toe zal leiden tot plannen zonder status buiten locatie Orion 400.
Verwarring of mensen meedenken voor een Ontwikkelaar of voor de gemeente moet ons
inziens duidelijk zijn. Bent u dat met ons eens.

De dames van de stadsmakers zijn onderdeel van de “projectgroepOrion400” en stellen zich voor als
vrijwilligers die de ontwikkelingen in de Orionzone gaan begeleiden. Zij nodigen mensen uit om te
komen praten over hun ideeën voor de Orionzone, op hun locatie in het voormalige NOVAcollege.
Ienke Verhoeff
PvdA Haarlem
Christenunie
Wethouder Rog heeft meegedeeld dat Haarlem gaat meedoen aan het NK Tegelwippen.
Mijn vraag is: wat gaat het college doen om te zorgen dat Haarlem dit kampioenschap gaat winnen?
Zie: https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-de-strijd-aan-met-leiden-bij-het-nk-tegelwippen/
D66
Tijdens de laatste Ontwikkeling commissie is er ingesproken door de heer Sippens, huisarts in
Haarlem Noord. De heer Sippens maakt thans gebruik van een noodgebouw en geeft aan geen
ruimte te kunnen vinden in stadsdeel Noord tegen een maatschappelijke prijs.
- In hoeverre is het college bekend met deze problematiek?
- In hoeverre is het college op de hoogte van het Amsterdamse beleid om actief vastgoed ter
beschikking te stellen aan huisartsen?
- In hoeverre is er volgens het college ruimte beschikbaar in stadsdeel Noord voor maatschappelijke
voorzieningen, zoals huisartsen en/of een volwaardig gezondheidscentrum?
- In hoeverre is de gemeente zelf in bezit van vastgoed wat voor dit doel ingezet zou kunnen worden?
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JH
Het asfalt op het Delftplein heeft vooral aan de zuidkant vele gaten, waar automobilisten soms
omheen slalommen, hetgeen de veiligheid niet ten goede komt. Kunnen er noodreparaties
uitgevoerd worden?
-Enkele maanden geleden kwam een bewoner inspreken over het burgerinitiatief aangaande de
herinrichting van de Spaarnwouderstraat. Is er na de inspraak iets ondernomen?
-In het kader van de Nieuwe Democratie zouden een aantal initiatieven opgestart worden. Wat is de
stand van zaken rondom deze initiatieven?
-Is het aantal cliënten van de Voedselbank de laatste tijd toegenomen, en klopt het dat de inhoud
van de voedselpakketten verschraald is?
-In de Slachthuisbuurt heerst het gevoel dat er weinig te doen is voor jongeren. Kunt u dit beamen?
Zo nee, wat wordt er dan allemaal georganiseerd voor jongeren?
Herhaling van vraag feb. 2019:
Decennialang heeft de plaquette ter herinnering aan de gevallen soldaat Dirk van der Linden
die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen is, in het trappenhuis van de voormalige V&D
gehangen. Bij de verbouwing van het gebouw aan het Verwulft is de steen weggehaald en bij
Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage terecht gekomen.
-Bent u bereid contact met de stichting op te nemen teneinde de plaquette naar Haarlem terug te
halen en er passende plek voor te zoeken?
JH
Alleen al in de Grote Houtstraat staan 16 winkelpanden leeg, waarvan enkele aan het verloederen
zijn. We weten dat verloedering nog meer verloedering in de hand werkt. Jouw Haarlem maakt zich
daar zorgen over. Daarom onze vraag of er in overleg met de eigenaren getreden kan worden om er
iets aan te doen.
Trots Haarlem
vraag 1 Blijven de zeden zaken ook op de plank liggen?
vraag 2 Trots wil weten of het plein in het winkel centrum Schalkwijk weer
beschikbaar is om te oefen voor muziek corpsen, drumbands.
vraag 3 kan de wethouder aangeven welke locaties beschikbaar komen
voor de woonwagen mensen liefst voor de zomer en hoeveel plekken?
vraag 4 wij zien nog steeds verkiezingsborden bij het ziekenhuis is er al
een boete gegeven zoals bij Trots in het verleden?
vraag5 we zien reclame voor zonnepanelen gaat de wethouder ook al
politiek met gemeenschapsgeld betalen dit geld ook voor de burgemeester?
vraag 6 mobiliteitsbeleid wanneer wordt er serieus aandacht aanbesteed
dat buurten en wijken er wat van gaan merken. zoals Nachtzaamstraat
er gebeurt niets.
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vraag 7 Trots zou graag lijsten krijgen van wie er bij stemburos zitten
en wie er bij brievenstemmen waren en hoe is dat verlopen?
vraag8 Frans Halsmuseum gaan we die financieel onder toezicht plaatsen
of verkopen de Frans Hals museum aan de grote markt voor de hoofd prijs aan riola
vraag 9 hoe staat het met de plannen voor water woningen in Haarlem
zie Amsterdam
CU
N.a.v. bericht in Haarlems Dagblad heb ik de volgende vraag:
-

Is het college bereid bij alle door verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen in Haarlem
rateltikkers te installeren om zo de veiligheid voor blinden en slechtzienden te verbeteren?
Zo nee, waarom niet?

