Vragenuur 1 juli 2021
Trots Hlm
Aanvragen voor dakterrassen worden vaak geweigerd. Ondertussen is er een wildgroei van, veel
illegale, dakterrassen. Waarom wordt hier niet op gehandhaafd ?

AP
Metalen pinnen/punten op de Gedempte Oude Gracht, naast de Dekamarkt (zie foto)
Deze pinnen lijken bedoeld om te voorkomen dat mensen zich ophouden op deze plaats. Het geheel
geeft een kil, vijandig maar ook onveilig beeld aan de openbare ruimte.
Vraag1: hoe, wanneer, op wiens verzoek en met welk doel heeft gemeente ingestemd met plaatsing
van deze metalen spikes?
Vraag 2: vindt het college het wenselijk om de Openbare Ruimte op deze vijandige manier in te
richten?
Vraag3: onderkent het college dat deze spikes de openbare ruimte ook een onveiliger maken?
Vraag 4. Wat gaat het college ondernemen om deze (en evt elders aanwezige)
vijandige, menswerende spikes uit het straatbeeld te verwijderen?

SP
De wereldmuziekschool luidt de noodklok:
https://haarlem105.nl/einde-dreigt-voor-wereldmuziekschool-in-schalkwijk/
Hoe waardevol vind het college de wereldmuziekschool?
Is het college voornemens hen financieel te ondersteunen bij de huur?

Jouw Haarlem
Grote Houstraat 24 was tot voor kort een winkelpand dat nu tot appartement/hotel verbouwd lijkt te
zijn. (zie foto).
-Jouw Haarlem wil graag weten of er vergunning is verleend voor deze bestemmingswijziging.
-Zo ja, is het college het met Jouw Haarlem eens dat dit in strijd is met het staand beleid dat Haarlem
prioriteit geeft aan het behoud en de versterking van de hoofdwinkelstructuur?
-Dat er op deze manier (ook vanwege de hogere leegstand) risico bestaat dat meer winkelpanden in
een woning worden veranderd zullen worden en dat dit een zeer onwenselijke ontwikkeling is.
-Zo nee, is het college dan bereid te handhaven en de winkelbestemming terug te brengen?
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Trots Hlm
Wat gaat de burgemeester er aan doen om het Marsmanplein veiliger te maken in de avond uren.

Jouw Hlm
Vooral de toekomstige bewoners maken zich zorgen over het bezwaar dat tegen de bouw op het
slachthuisterrein is aangetekend door de unit-eigenaren. Enkele weken geleden gaf de wethouder
aan in gesprek te zijn met zowel de unit-eigenaren als de ontwikkelaars. Er leek overeenstemming
bereikt te worden.
-Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond de bouw op het voormalig slachthuisterrein?
- Is er overeenstemming bereikt?
-Wilt u hier proactief met de belanghebbenden over communiceren?

Trots Hlm
Hekken in de veerstraat die verzoeken om af te stappen wordt massaal genegeerd.
Camera’s aan de gevel worden die gebruikt?
Trots Hlm
Cultuur vraag wie wordt er nu de dichter (es) van Haarlem?
Trots Hlm
Het Anton Pieckhofje- gaat de wethouder mensen met een psychische achter grond zonder
begeleiding laten wonen en hoeveel??
Trots Hlm
De daklozenboot verplaatst naar de Conradkade in de Industriehaven van de Waarderpolder.
Wanneer gaat u de raad informeren over de kosten en kan deze boot met 50 daklozen wel naar de
waarderpolder?
Trots Hlm
Gisteravond was er een indrukwekkend programma op de Nederlandse tv over Alzheimer en
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dementie. 1 op de 5 Nederlander krijgt de diagnose dementie Bij vrouwen zelfs 1 op de 3) Het is
inmiddels de snelst groeiende doodsoorzaak.
Vindt het college dat de gemeente Haarlem klaar is voor de verwachte explosieve stijging van
dementie ? En waar blijkt dat uit of waar gaat dat uit blijken? Vind u net als trots op Haarlem dat dit
grote prioriteit moet krijgen.
Trots Hlm
Minister de Jonge volgt wel het advies van vaccineren vanaf 12 jaar van WHO op maar niet het advies
van het WHO om weer mondkapjes te gaan dragen. OOK ALS MEN AL BEIDE VACCINATIE PRIKKEN
HEEFT GEHAD.
U heeft afgelopen maandag het mogelijk voorlopig laatste overleg gehad met de burgemeesters van
de veiligheidsregio's .
De afspraak was dat de raad binnen 10 uur geïnformeerd zou worden.
Is het hier ook over deze tegenstrijdigheid gegaan in het volgen van WHO adviezen?
Trots op Haarlem wil graag weten waarom wel t ene maar niet het andere advies van het who wordt
gevolgd. Is daar nog over gesproken ? En vindt u dat elk advies van who moet worden opgevolgd, of
dat daar een willekeur in moet zijn? Weet u de reden waarom Nederland niet t advies van who om
weer mondkapjes te gaan dragen NIETopvolgd?
Wilt en kunt u mondkapjes dragen weer afdwingen in Haarlem ?
Trots Hlm
Zanenpark paden zijn slecht wilt u daar aandacht aan besteden?
Trots Hlm
Noord heeft nooit t kermis plan van 2020 (wat de basis wordt) gekregen.
Alles gaat weer terug naar normaal en straks komt de kermis ook weer. Gelukkig. Maar hopelijk niet
weer zoals elk jaar met de buurt niet of slecht informeren en laat betrekken. Hoe gaat u dat dit jaar
eens voorkomen ?
Trots Hlm
Transformator huis waar 1828 komt. Zit nu vol graffiti. Wellicht kan een kunstenaar hier een mooie
mureal op maken? Ooit is zo'n motie aangenomen.
Trots Hlm
Met de afvaardiging woonwagenbewoners is 3x eerder een afspraak gemaakt voor overleg, deze is 3
x door de burgemeester en wethouder ook weer gecanceld.
Waarom zijn die geannuleerd.
Vind u het belangrijk eerst met betrokkenen te spreken alvorens de raad zaken besluit.
Hoe belangrijk is communicatie, draagvlak en wellicht nieuwe democratie ?

