
Vragen vragenuurtje  raad 22 oktober 

1 SP   
onderwerp bomenkap in Schalkwijk: 

- Is de wethouder bekend met het feit dat als er een bezwaar wordt gemaakt tegen een kapvergunning er 

pas gebruik gemaakt kan worden van die kapvergunning nadat de hoorcommissie een advies aan het 

college heeft gegeven en het college heeft beslist daarover zoals beschreven in de bomenverordening 

artikel 7 standaardvoorwaarde voor niet-gebruik. 

- Is de wethouder bekend met het feit dat er maandag 19 oktober 2020 een hoorzitting over een 

kapaanvraag (nummer 2020-02523) van 8 bomen stond gepland voor het project Schalkwijk-midden en 3 

dagen daarvoor een aantal bomen al is gekapt. 

- Kan de wethouder aangeven waarom die beslissing tot kap van die drie bomen kon plaatsvinden ondanks 

dat er bezwaar tegen die kap was ingediend en volgens de bomenverordening dan geen kap mag 

plaatsvinden tot na de beslissing op bezwaar. 

- Kan de wethouder aangeven of er juristen van de gemeente betrokken waren bij die beslissing vervroegd 

tot kap over te gaan. 

- Kan de wethouder aangeven wat de juridische onderbouwing is van de beslissing om tot kap van de 

bomen over te gaan tijdens de bezwaarprocedure. 

- Kan de wethouder aangeven waarom de groentoets voor het project Schalkwijk midden niet is behandeld 

in de gemeenteraad terwijl deze beoordeling juist bedoeld is om een goede beoordeling te garanderen van 

alle mogelijke effecten van een bouwproject op groen en bomen. 

- Is de wethouder bekend dat bij het project Schalkwijk midden er volgens de groentoets 59 bomen 

verdwijnen en dat grotendeels noodzakelijk is door het geplande tracé van een ringleiding. 

- Is de wethouder bereid met stakeholders zoals Haarlemse Bomenridders en Bomenwachters te overleggen 

over het tracé van de ringleiding rond het project Schalkwijk-midden zodat mogelijkerwijs bomen gespaard 

kunnen worden. 

2 TROTS Hlm  
Voedselbanken ontvangen steeds minder voedsel maar wel steeds meer klanten hoe staan we er in 
Haarlem voor en wat is er mogelijk om de trend te keren? 
 

3 GLH 
Rondvraag gekapte bomen Europaweg (22-10-2020) 
Op vrijdag 16 oktober jl  zijn er 3 bomen gekapt langs de Europaweg ( project Schalkwijk-Midden). Er is een 
kapvergunning aangevraagd voor 8 bomen (kapaanvraag nummer 2020-02523) en hier is bezwaar tegen 
aangetekend. De hoorzitting was op maandag 19 oktober.   
Conform de Boomverordening mag er pas gebruik worden gemaakt van een kapvergunning nadat de 
hoorcommissie een advies aan het college heeft gegeven en het college een besluit heeft genomen over het 
advies. Deze hoorzitting heeft op 16 oktober, de dag van de kap, nog niet plaats gevonden.  
- Op welke grond(en) is hier door de wethouder van afgeweken? 
Het project heet onder meer Schalkwoud, Stad tussen de Bomen. In de Bomen Effect Analyse Surinamepad 
van februari 2020  zijn 76 bomen beoordeeld langs het geplande tracé. Gevolg van de aanleg zou zijn dat er 4 
bomen te handhaven zijn, er moeten er dus 72 verdwijnen. De bomen zijn niet verplaatsbaar. De bomen die 
er nu staan zijn grofweg tussen de 32 en 55 jr oud (een enkele boom jonger). De Europaweg zal in de 
plannen een stuk smaller worden.  De afspraak bij Schalkwoud was dat het bestaande groen als uitgangspunt 
genomen zou worden. 
- Is de informatie uit bovenstaande  Bomen Effect Analyse Surinamepad  gebruikt bij de afweging van de 

locatie van de ringleiding?  
- In hoeverre is de informatie uit deze Boom Effect Analyse naar de raad gezonden? 
- Naar aanleiding van de afspraak over behoud van bestaand groen: is er nagedacht over het verleggen 

van het tracé van de ringleiding? Zo ja, wat zijn de uitkomsten hiervan? Zo nee, wil de wethouder 
toezeggen dat dit onderzocht gaat worden? 

 
 
 
 



4 CDA 
Mupi’s van JCDecaux 

De mupi’s (verlichte reclameborden) van JC Decaux worden momenteel vervangen door digitale. Een 

digitale mupi kan worden ingezet voor targeted content met behulp van smartphone data. Wat gaat JC 

Decaux met deze digitale mupi’s doen? Welke afspraken zijn met deze aanbieder gemaakt? Is er sprake van 

dataverzameling in de openbare ruimte? Zo ja, gaat het hier om persoonsgegevens? 

5 Jouw Hlm 
Vorige week gaven premier Rutte en minister de Jonge aan dat er qua voorlichting aangaande de 
coronamaatregelen een doelgroepencampagne loopt die vooral lokaal plaatsvindt. Ook zou iedere GGD een 
doelgroepenbeleid hebben. 
-Heeft de GGD en de gemeente een Haarlems doelgroepenbeleid en worden daarbij de zelforganisaties en 
moskeeën ingezet? 
 

6 CU 
In Haarlem zijn verhoudingsgewijs veel Corona boetes uitgedeeld als je het vergelijkt met andere 
gemeenten in Nederland. Bijvoorbeeld bijna 2x zo veel als in Amsterdam per 100.000 inwoners en zelfs 5x 
zo veel als in Amersfoort. Zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5186478/grote-verschillen-
uitgedeelde-coronaboetes  
Heeft de burgemeester een beeld hoe dit komt? Wordt in Haarlem strenger gehandhaafd dan elders? En is 
de burgemeester, mede met het oog op het draagvlak in de samenleving, bereid met politie en handhaving 
hierover te overleggen zodat dit tijdens de tweede golf anders gaat? 

7 Trots Hlm  
Hoe kan de huiskamer van Oost behouden blijven 

 
8 GLH 

In november 2020 staat op de agenda dat er wordt gesproken over de strook van drie meter aansluitend 
aan de tuinen van de bewoners aan het Park Oosterspaarn en Zwemmerslaan. 
De bewonersj zijn aangeschreven op het oneigenlijk gebruik van de grond, hoewel er een 
participatieovereenkomst is gesloten met de bewoners. 
Onze vraag is:  
Kan de burgemeester toezeggen dat zolang deze strook in bespreking en besluitvorming is in de commissie 
en raad, de strook in de huidige staat zoals de die er nu uitziet gehandhaafd blijft? 
 

9 Jouw Hlm 
Volgens RTL Nieuws heeft Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, gezegd dat er strenger 
gehandhaafd gaat worden aangaande de nieuwe corona maatregelen. Mensen die een 
waarschuwing krijgen, worden genoteerd en als je om een berisping lacht ga je op de bon. 
Link naar het artikel:  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5191283/coronamaatregelen-
veiligheidsregio-strenger-optreden-waarschuwing 

 
Kan de burgemeester deze nieuwe lijn bevestigen?  
Zo ja, kan hij iets meer vertellen over de manier waarop dit in Haarlem gehandhaafd gaat worden. 
 

10 CU 
Nu de Horeca gesloten is zijn er veel minder toiletten toegankelijk in de stad, ook bij afhaallocaties en 
supermarkten die wel open zijn. Is de burgemeester bereid in overleg met ondernemers van deze locaties te 
bewerkstelligen dat meer toiletten open gaan zodat de stad toegankelijk blijft voor mensen die afhankelijk 
zijn van voldoende toiletvoorzieningen? 
 

11 Trots Hlm 
Er wordt aangekondigd door minister Grapperhaus dat er strenger op de corona regels gecontroleerd gaat 

worden door politie en handhavers. Geld dat ook voor Haarlem, en wat betekent dat voor de politie en 

handhavers . De burgemeester heeft eerder aangeven te willen terugkomen op de consequenties en 

prioriteiten inzet en werkdruk van politie en handhaving. Is al bekend wanneer hij dat gaat doen? 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5186478/grote-verschillen-uitgedeelde-coronaboetes
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5186478/grote-verschillen-uitgedeelde-coronaboetes
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5191283/coronamaatregelen-veiligheidsregio-strenger-optreden-waarschuwing
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5191283/coronamaatregelen-veiligheidsregio-strenger-optreden-waarschuwing


12 GLH 

Is het mogelijk om middels de Urgenda uitspraak die oproept om actie te ondernemen op het terugdringen 

van CO2 het gebruik van de Doggybag te verplichten? 

 

13 Trots Hlm aangekondigde vraag over de Vlooienmarkt van 11 oktober met 130 kramen 

 

14 Trots Hlm aangekondigde vraag over de nieuwe getallen dat vooral 25-44 jarigen zwaar getroffen worden 

met een stijging van het sterftecijfer met 26,5  door corona. 

 

15 Trots Hlm  

Daklozen die geen kamer of woning hebben maar besmet zijn met het coronavirus waar moeten zij 14 dagen 

in quarantaine gaan? Zijn er mogelijkheden die de gemeente kan aanbieden om verdere verspreiding tegen 

te gaan onder deze doelgroep? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


