
Van: Jan Klaver  
Verzonden: woensdag 15 september 2021 16:19 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
CC:  
Onderwerp: Fwd: Excuses 
 
Geachte Griffie,  
 
Bijgaand treft u mijn reactie aan de heer Van de Kuit. Wilt u dit bericht voegen bij het ingezonden 
stuk van de heer Van de Kuit voor de raad? 
Hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Klaver 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van: Jan Klaver < 
Onderwerp: Excuses 
Datum: 15 september 2021 om 15:57:15 CEST 
Aan: Michael van de Kuit  
Kopie: "fractiecdahaarlem@gmail.com" <fractiecdahaarlem@gmail.com>, 
"bestuurcdahaarlem@gmail.com" <bestuurcdahaarlem@gmail.com> 

Geachte heer Van de Kuit, 

Dank voor uw bericht. Ik heb spijt van mijn uitspraak. Ik realiseer mij dat dit bij 
veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Ik heb onnodig en onbedoeld 
mensen gekwetst. Ook u. Daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan. 

Op de site en op de FB-pagina van CDA Haarlem zal ik mijn excuses bevestigen 
met onderstaande tekst. Verder zal ik er in de commissie Ontwikkeling van de 
gemeente Haarlem ook publiekelijk op terugkomen.  

Met vriendelijke groet, 

Jan Klaver 

 Excuses aan alle betrokkenen bij de nachtcultuur 

Onlangs heb ik in de raadscommissie Ontwikkeling van onze gemeente iets gezegd waarvan ik spijt 
heb. Dat wil ik graag rechtzetten. Tijdens deze commissievergadering is het concept Cultuurplan 
2022-2028 behandeld. Mijn bijdrage heb ik als volgt afgesloten: “Het CDA heeft geen hele hoge 
verwachtingen van de nachtcultuur. Als ik vroeger tot diep in de nacht op pad was, zei mijn vader: de 
nacht is voor het ongedierte.” 

Na afloop van het debat kreeg ik hier vanuit verschillende hoeken vragen en opmerkingen over. En 
terecht. Voor onder andere de horeca- en evenementensector is het een zeer zware tijd en ik kan mij 
voorstellen dat mijn opmerking bij veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. Onnodig heb ik 
mensen beledigd. Dit was nooit mijn bedoeling en ik had het niet moeten zeggen. Het is bijzonder 
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pijnlijk dat sommige deuren nog steeds gesloten moeten blijven, dat ondernemers niet optimaal 
kunnen ondernemen en dat mensen niet uit kunnen gaan zoals dat voor de coronapandemie wel kon. 

Aan iedereen die een bijdrage levert aan de nachtcultuur wil ik daarom bij deze mijn excuses 
aanbieden.  

Jan Klaver 
 
 


