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TRANSCRIPT VAN HET VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 11 maart 2021 

 

Opening 

Vragenhalfuur 

De voorzitter: Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij het vragenuurtje van de gemeenteraad van 

Haarlem, op 11 maart 2021. Er zijn verschillende vragen ingediend, en ik wil beginnen bij Trots Haarlem. 

Mijnheer Amand, u heeft een vraag aan het college. Gaat uw gang.  

De heer Amand: Ja, ik heb, goedenavond trouwens, en verfrissend dat uw voorzit vanavond.  

De voorzitter: Nou, dat zullen we even afwachten hè? Begint u nou maar gewoon.  

De heer Amand: ‘…’ mee mevrouw Van Zetten. De vraag is gewoon, wat is er toch aan de hand bij de ARK, met 

die voorzitters? Hoe zit dat nou in godsnaam? Gaat u me dat vertellen, of een wethouder, het college? Trots 

wil dat graag eens weten.  

De voorzitter: Kunt u even zeggen wat, mijnheer Amand. Is er net iemand afgetreden? Is er een aanleiding dat 

u deze vraag stelt? 

De heer Amand: Nou, als u de politiek een beetje volgt, en dat doet u, dan ziet u dat er dus een voorzitter 

weer opstapt, en dan gaat er weer eentje weg. En dan komt er één, en dan gaat er weer één weg. Wat is nou 

de reden dat daar altijd steeds een rommeltje is in dat hele ARK gebeuren? 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Uw vraag is helder. Wie van het college kan ik hiervoor het woord geven? 

Mijnheer Roduner? 

Wethouder Roduner: Voorzitter. Ja, dank u wel.  

De voorzitter: U weet het.  

Wethouder Roduner: Dank u wel. Ja, momenteel is het rustig bij de ARK. In april heb ik u geïnformeerd over 

het opstappen van de laatste voorzitter. Ik heb zijn opzeggingsbrief heeft u onder geheimhouding gekregen als 

raad, dus u kunt dan zelf ook lezen wat de reden is van zijn aftreden. Ik denk, de voorzitter daarvoor was ook 

afgetreden. Allebei verschillende redenen. Maar ik denk in ieder geval dat de afgelopen periode hebben we 

MOOI Noord-Holland gevraagd om de advisering in de ARK op zich te nemen, dat gaat heel goed. Ik hoor hele 

positieve geluiden van zowel de commissie, de ambtenaren als de ontwikkelaars in de stad. Dus volgens mij 

gaat het heel goed, en draagt het bij tot een mooie ontwikkeling van de stad.  

De voorzitter: Oké. Dank u wel voor dit antwoord. Gaan we over naar de volgende vraag. Mijnheer Aynan van 

Jouw Haarlem. Gaat uw gang.  

De heer Aynan: Ja, goedenavond collega’s, goedenavond Haarlem. Een vraag voor wethouder Rog. We zijn blij 

dat onze rondvraag een aanzet heeft gegeven tot een waar mediaoffensief. Aangaande de rattenplaag. Onze 

vraag is, wanneer krijgen we de evaluatie dat we die kunnen bespreken in de commissie? 
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De voorzitter: Mijnheer Rog, gaat uw gang.  

Wethouder Rog: Ja, dank u wel voor de vraag van de heer Aynan. En dat geeft mij de gelegenheid om aan te 

geven dat ik inderdaad de toezegging van mijn voorganger gestand ga doen. Afgelopen dinsdag hebben we in 

het college de informatienota vastgesteld over de bestrijding van de rattenoverlast. En, nou ja, als uw 

voorzitter en griffie welwillend zijn dan kunnen we die op 8 april in de commissie bespreken. En tot die tijd 

kunt u er in ieder geval kennis van nemen via de besluitenlijst van het college.  

De heer Aynan: Top! Bedankt.  

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rog. Gaan we nu over naar de Partij van de Arbeid, ik zie mevrouw Wisse 

zitten. U heeft een paar vragen aan de burgemeester over de COVID-testen. Gaat uw gang. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel voorzitter.  

De voorzitter: Mevrouw Wisse, ik versta u niet.  

Mevrouw Wisse: Lukt het zo?  

De voorzitter: Misschien iets harder schreeuwen? 

Mevrouw Wisse: Zonder, zo lukt het misschien.  

De voorzitter: Ja, dat is beter. 

Mevrouw Wisse: Oké. Dank u wel voorzitter. Het onderwijs wil graag aan de slag met sneltesten. En sneltesten 

zijn nu nog niet gratis beschikbaar voor scholen. Als leerlingen straks zelf sneltesten moeten gaan kopen in de 

supermarkt voor € 10 per stuk, dan dreigen kinderen uit arme gezinnen buitengesloten te raken. Wil en kan de 

gemeente sneltesten vergoeden aan Haarlemse minimagezinnen, via bijvoorbeeld HaarlemPas, of de 

bijzondere bijstand?  

De voorzitter: Mijnheer Wienen, ik heb u nog niet gezien. Ik neem aan dat u die vragen beantwoord? Ik denk 

dat mijnheer Wienen helemaal niet in het vragenuurtje zit. Is iemand anders van het college bereid, u spreekt 

uiteindelijk met één mond, om deze vraag te beantwoorden? Misschien kunnen wij anders even. Ja.  

De heer Aynan: Voorzitter? 

De voorzitter: Ja mijnheer Aynan? 

De heer Aynan: We hebben bij Bestuur een heel punt dat gaat over corona. Misschien kan die vraag daar 

beantwoord worden.  

De voorzitter: Nou ja, dat zou dan ook schriftelijk beantwoord kunnen worden als mevrouw Wisse dat op prijs 

stelt. Dan gaan we vervolgens naar de volgende vraag, en dat is van het CDA. Over de Biomarkt bij de 

Stadskweektuin. Ik heb op de lijst gezien dat ook de Partij van de Arbeid daar een paar vragen over heeft. En 

die wil ik, eerst is het CDA aan de beurt, en daarna de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang, mijnheer Dreijer.  

De heer Dreijer: Zal ik ze alle drie in één keer vragen stellen? 
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De voorzitter: Ik vind het prima, dan krijgt u ook misschien gelijk antwoord. 

De heer Dreijer: Het is ook voor de burgemeester, maar misschien dat de heer Rog kan antwoorden. Oké. Wat 

was precies de reden dat de Biomarkt waar voedsel wordt verkocht en die vorig jaar tijdens Corona wel door 

ging, afgelopen zaterdag opeens niet meer door mocht gaan? In de Twm-COVID9 heb ik daar niks over kunnen 

vinden. Geen aanleiding. En waarom is er pas 2 dagen voor de markt door handhaving aangegeven dat de 

markt niet door mocht gaan, terwijl het al een maand bekend was dat er een Biomarkt op 6 maart 

georganiseerd zou worden? En er was ook al, eigenlijk al 5 dagen van tevoren, was er al een keer gebeld door 

handhaving, maar die heeft verder niks gezegd waarom. En kan de burgemeester aangeven of er een kans is 

dat de markt in april wel door kan gaan? Dat waren de vragen.  

De voorzitter: Dank u well. Mijnheer Wienen is inmiddels aangeschoven. Kunt u even antwoord geven op deze 

vragen van het CDA? Mijnheer Wienen, gaat uw gang.  

Burgemeester Wienen: Ja, zeker. Het feit dat het nu niet kan en in het voorjaar wel, dat is dat we nu in een 

andere situatie zitten. Toen hadden we noodverordeningen, en die lieten het toe. Nu geldt de Twm-COVID9 

wet, en daarin wordt beschreven dat alleen door het college aangewezen waardenmarkten zijn toegestaan. En 

dat zijn markten zoals bedoeld in, nou ja, dat is allemaal techniek. Artikel 160, 1e lid van de gemeentewet. Dat 

is deze markt niet. Helaas is pas in een heel laat stadium duidelijk geworden dat dit zo was. Dus het was niet 

mogelijk om dat nog te, op te lossen voor het afgelopen weekend. Maar wij zijn voornemens om als college 

deze markt aan te wijzen als zo’n markt, en dat betekent dat de volgende keer de markt er dan wel door zou 

kunnen gaan.  

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Wienen. Mevrouw Wisse, doet u ook nog de vraag over de boten, over de 

Biomarkt aan de Stadskweektuin aan de burgemeester. Dan kunnen we daarna nog even teruggaan naar die 

COVID-vragen. Lijkt mij.  

Mevrouw Wisse: Ja. Ja mijn vraag is hierbij beantwoord over de Biomarkt ook.  

De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Wienen, zonet heeft mevrouw Wisse een paar vragen gesteld over 

de COVID-testen. Heeft u die ook gelezen? Dat u gelijk antwoord kunt geven? Gaat uw gang.  

Burgemeester Wienen: Ja, dat zal ik doen. Dat zal ik. Het gaat over de, minister De Jonge die heeft aangegeven 

dat hij verwacht dat er vanaf volgende maand zelftesten, of sneltesten, beschikbaar zullen zijn. Er is nog geen 

nadere uitwerking van Rijkswege over het inzetten daarvan in het onderwijs. Wij wachten die nadere 

uitwerking af. En zodra duidelijk wordt hoe van Rijkswege dat geregeld wordt, gaat de gemeente in overleg 

met de scholen. En het onderwijs zal de richtlijnen van de onderwijsraden volgen. En als de uitwerking inhoudt 

dat de Rijksoverheid geen gratis zelftesten, sneltesten, op scholen beschikbaar stelt, dan gaan wij 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om gezinnen hierin te ondersteunen die dat nodig hebben. Dus niet een 

soort algemene regeling, maar wel ééntje die tegemoetkomt aan de gezinnen waarvoor dat prijstechnisch 

nodig is.  

De voorzitter: Oké. Dank u wel mijnheer Wienen. Gaan we over naar een vraag van D66, over Koningsdag. 

Mevrouw Van der Windt, gaat uw gang.  

De heer Van Leeuwen: Nee hoor, mijnheer Van Leeuwen mag het doen.  
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De voorzitter: O gezellig, nou, mijnheer Van Leeuwen gaat uw gang. Ik zag u niet. 

De heer Van Leeuwen: Yes, dank u wel. Nou, zoals we allemaal hebben gezien, ook met de sneeuwpret, zit 

iedereen te snakken naar vertier en naar een uitje. En aangezien we nog in COVID-situatie zitten, hebben wij 

de volgende vraag. Hoe staat het college er tegenover om op koningsdag in heel Haarlem vrijmarkt toe te 

staan, vrezende dat door corona maatregelen evenementen tegen die tijd nog lastig zullen zijn? Dank u wel 

voorzitter.  

De voorzitter: U ook bedankt. Mijnheer Wienen, u gaat er vast over.  

Burgemeester Wienen: Ja, het is, het is een. Ja, het is een leuke en creatieve manier om na te denken van is er 

toch iets mogelijk. Maar vorig jaar is er heel expliciet voorgeschreven dat vrijmarkten niet konden. Ik denk dat 

het ook wenselijk is dat niet iedere plaats daar zelf gaat kijken hoe ze dat doen, maar dat we kijken wat de 

mogelijkheden zijn. Het duurt nog even. Ik denk dat er een redelijke kans is dat er dan toch bepaalde dingen 

wel mogelijk zijn. We hebben ook al afgesproken dat we de Rijksoverheid gevraagd hebben, wees nou in ieder 

geval helder zodat we weten wat eventueel de speelruimte is. En nou, ik zeg toe dat ik in ieder geval binnen de 

speelruimte die er is, dit punt mee zal nemen. Maar of het kan hangt dus af van de ruimte die beschikbaar is.  

De voorzitter: Oké, dank u wel. U heeft in ieder geval een toezegging mijnheer Van Leeuwen, dus we zijn 

benieuwd. Ik ga nu over weer naar, terug naar Trots Haarlem. Ik denk mijnheer Rijbroek? Ik zie u. Over het 

gras van Olympia. Gaat uw gang.  

De heer Rijbroek: Ja dat klopt. Dank u wel voorzitter. We hebben het allemaal kunnen lezen in het Haarlems 

Dagblad, het is bekend. Sportveld Olympia, daar is zink geconstateerd. De vraag is, wat zijn de gevolgen, de 

kosten, en wanneer gaan we dit oplossen? En bovendien, de voorzitter was hier niet zo goed op de hoogte. 

Kan u het nader uitleggen wat nu de vervolgprocedure is? Dank u wel.  

De voorzitter: Ja. Dank u wel. Uw vraag is helder. Mijnheer Rog, ik denk dat u daarover gaat? Gaat uw gang. D 

Wethouder Rog: Jazeker voorzitter. Ja, dank u wel. Nee, hier ‘…’ zich even dat wij in de loop van donderdag 

inderdaad deze informatie binnen kregen. En ik onmiddellijk uw commissie heb geïnformeerd. We hebben 

vrijdag ook de voorzitter van Olympia daarover geïnformeerd, dat we dat zink hebben aangetroffen. Het 

vervelende is eventjes dat het Haarlems Dagblad natuurlijk mijn mededeling aan de commissie had vernomen, 

en al op de stoep stond voordat wij daar op de stoep stonden met de mededeling. Dus hij is wel degelijk door 

ons geïnformeerd. En ook over de vervolgstappen die we gaan nemen. En ik heb de vorige keer ook in de 

mededeling aangegeven dat we dus nu gaan, verder gaan bemonsteren, en dit uiteindelijk kijken of dit moet 

worden gesaneerd of niet.  

De heer Rijbroek: Dus de vraag die ‘…’.  

De voorzitter: Ho, ho, ho, ho. Ik denk dat het antwoord heel duidelijk is.  

Wethouder Rog: Maar er is geen gevolg voor de gezondheid, wil ik wel nadrukkelijk nog een keer.  

De voorzitter: Oké. Dat is een hele geruststelling. Dank u wel mijnheer Rog. Dan gaan we over OP, nee. O ja, 

OPHaarlem en Jouw Haarlem. En ik zie mijnheer Aynan zitten, maar is er nog iemand. Nou, u kunt het wel. Het 

gaat over de Zaanenpark en de speeltoestellen. Gaat uw gang. 
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De heer Aynan: Correct voorzitter. Mijnheer Rog, daar ben ik weer. Nu namens Jouw Haarlem en OPHaarlem. 

De paden en de speeltuinen in het Zaanenpark hebben te leiden onder achterstallig onderhoud. En 

vandalisme. Ik ben vandaag zelf nog wezen kijken, en vooral de picknicktafel waar grote schroeven uitsteken, 

daar kunnen kinderen zich aan verwonden. Nou, ik heb u ook foto’s gestuurd. Dus u heeft het kunnen zien. De 

paden zijn, ja grotendeels onder water. Ook echt slecht begaanbaar, vooral voor mensen met een rollator. 

Onze vraag aan u is, is er ergens een potje om dit zo snel mogelijk aan te pakken? 

De voorzitter: Oké, helder. Mijnheer Rog, is er geld? 

Wethouder Rog: Nou ja, eventjes over de speeltoestellen. Die worden inderdaad intensief gebruikt in dit park. 

En twee keer per jaar geïnspecteerd. Bij de laatste schouw was alles in orde. Ik heb vandaag foto’s gekregen 

van de heer Aynan, die laten zien dat het nu niet meer in orde is. En ik kan eenieder altijd aanraden, doe 

melding daarvan bij de gemeente, of bij Spaarnelanden. Ik heb dat zelf zojuist ook gedaan, en we gaan dit 

oppakken. Waar het gaat om de paden is het zo dat wij nog, ja bezig zijn met de motie van D66 en 

ChristenUnie over ‘Met je poten ongewild in de modder’. En daarover heb ik een, in ieder geval goed nieuws 

in zijn algemeenheid. Dat we daarmee naar de commissie gaan. We hebben wel schouw gedaan, en we 

hebben dus ook een voorstel. Maar we hebben wat betreft de schouw alle parken meegenomen, en daarin 

zijn er parken die er erger aan toe zijn dan het Zaanenpark, die we dus met voorrang willen gaan oppakken. 

En, nou daar wil ik in ieder geval graag met een informatienota bij u komen, en ja snel ter hand nemen in het 

tweede en derde kwartaal van dit jaar.  

De heer Aynan: Ja. Voorzitter, even heel snel.  

De voorzitter: Ja. Heel kort mijnheer Aynan.  

De heer Aynan: Heel goed dat u dat gaat oppakken. Heeft u er een termijn bij? Want vooral die tafel, dat kan 

eigenlijk gewoon niet.  

De voorzitter: Mijnheer Rog.  

Wethouder Rog: Ik was inderdaad geschrokken van uw foto, ik heb het onmiddellijk doorgestuurd.  

De voorzitter: Het is duidelijk.  

Wethouder Rog: En de ‘…’ pakt dit op.  

De heer Aynan: Dank.  

De voorzitter: Het gaat helemaal goedkomen. Dank u wel. Denkt u dan ook nog even aan de bolwerker waar 

Hart voor Haarlem eerder vragen over stelde.  

Wethouder Rog: Zeker.  

De voorzitter: Gaan we tot slot.  

De heer Aynan: Voorzitter.  
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De voorzitter: Wat zegt u? Ik mag toch ook wel wat zeggen. Trots Haarlem, u heeft nog een vraag over de 

Potgieterstraat. Mijnheer Amand of mijnheer Rijbroek. Kort graag.  

De heer Rijbroek: Dat ga ik doen.  

De voorzitter: Mijnheer Rijbroek. 

De heer Rijbroek: Dank u wel voorzitter. Ja wethouder Rog gaat het druk krijgen. Inderdaad voorzitter, 

Potgieterstraat hoek Nagtzaamstraat. Daar is ook een oneffenheid, een kuil, gemeld. Je wil het melden bij het 

meldpunt 14023, 9 indrukken, en dan sta je 10 minuten in de wacht en dan word je eruit gegooid. Misschien 

kan daarnaar kijken, is het een technisch effect. Maar het komt hierop neer, je meldt het, geen reactie. En de 

bestrating wordt niet hersteld. Wat gaan we eraan doen? Dank u wel.  

De voorzitter: Mijnheer Rog, wat gaat u eraan doen? 

Wethouder Rog: Ja voorzitter, ik krijg het inderdaad druk. Deze specifieke locatie waar de heer Rijbroek het 

over heeft, is inderdaad bekend bij de gemeente. En die gaan we ook oppakken. Ik moet hier alleen wel bij 

zeggen, we hebben het druk. Niet alleen ik, ook de mensen die dit moeten uitvoeren. En er zijn op dit moment 

een aantal herstellocaties, een aantal werkzaamheden, die echt voorrang hebben. Dus dit kan enkele 

maanden duren. Maar het staat op het netvlies, en we gaan dit inderdaad oppakken. Daarnaast is het 

inderdaad zo dat we, en daar zal ik straks een mededeling over doen bij de commissie Beheer, een storing 

hebben gehad bij de app mogelijkheid Buiten Beter, om inderdaad die meldingen te doen. Dus het zou kunnen 

dat er hier wat betreft die meldingen iets misgegaan is. 

Sluiting  

De voorzitter: Oké, dank u wel. Nou, iedereen klaar. Vragen beantwoord. Dan gaan we nu, ja dan gaan we dit 

even afronden. Dit vragenuurtje. En dan zie ik de mensen van de commissie Beheer om 19.10 uur weer terug. 

Dank u wel.  


