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Trots Haarlem 
Op het roze ontbijt van maandag 11 oktober hoort Trots Haarlem dat het geweld tegen de lhbti+ 
gemeenschap toeneemt en dat politie wel voorlichting wil geven op scholen maar daar de mensen 
niet voor heeft. Kan het college hierop reageren? 
 
D66 
Naar aanleiding van de insprekers tijdens de laatste raadscommissie beheer: 
-In hoeverre voldoet het Van Schendelplantsoen op dit moment aan het vastgestelde 
onderhoudsniveau en zo nee, wanneer vindt er onderhoud plaats? 
 
SP/GLH 
Is het college bereid bij het beeld van Kenau Simonsdochter Hasselaer aan Extincion Rebellion ruimte 
beschikbaar te stellen voor een geveltuin?  
 
PvdA/GLH 
Het besluit van de Raad om een vuurwerkverbod op te nemen in de APV is inmiddels in de stad 
geland.   
Komen de burgemeester ideeën of wensen ter ore uit de stad, bijvoorbeeld vanuit de horeca, voor 
een centrale viering van de jaarwisseling zonder vuurwerk?  
Zoals bijvoorbeeld een lasershow op de Grote Markt? 
Zo ja, zou de burgemeester ons daarvan op de hoogte willen brengen (en houden) en de Raad (voor 
hun overweging) bij die wensen een kostenraming willen voorleggen? 
 
Jouw Haarlem 
Vorig jaar is in de commissie ontwikkeling door wethouder Roduner aangegeven dat de Cronje als 
hoofdwinkelstructuur behouden zou blijven, hetgeen betekent dat er eigenlijk geen vergunningen 
voor bestemmingswijziging van winkel naar wonen afgegeven zou worden. 
Op  1 juli 2020, 20 mei 2021 en 30 september 2021 is een vergunning verleend voor een dergelijke 
bestemmingswijziging. 
-Hoe verhoudt deze afgifte tot de eerdere toezegging om de Cronjé als hoofdwinkelstructuur te 
behouden? 
-is het college van plan om toekomstige bestemmingswijzigingsaanvragen af te wijzen? 
 
Trots Haarlem 
Kunt u al een schatting maken van het aantal faillissementen van de zorg en andere bedrijven? 
 
PvdA 
De raad heeft al enige tijd niets meer vernomen over de verkoop van Edelweiss. Kunt u aangeven 
wat er in de tussentijd is gedaan en op welke termijn er resultaat wordt verwacht? 
 
Jouw Haarlem 
Sinds kort wordt er weer werk gemaakt van het verwijderen van fout geparkeerde fietsen rondom 
het station. Afspraak was dat deze eerst naar het fietsdepot aan de Jansweg gebracht zouden 
worden. Het depot is nu echter helemaal leeg. 
-Worden de verwijderde fietsen niet meer naar het tijdelijke depot gebracht? Zo ja, waarom niet en 
waar worden ze nu heen gebracht? 
 
Trots Haarlem 
Haarlem wilt net als Leiden een fietsstad worden, wanneer denkt u dit bereikt te hebben? Wordt 
Haarlem dan een veilige fietsstad? 
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PvdA 
Op boerderij Akendam wordt pas in 2026 restauratie verwacht in het kader van de mogelijke 
vestiging van Skaeve Huse. Wat gaat de wethouder – in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger in 
het recreatieschap Spaarnwoude die het pand in erfpacht heeft – doen om zo spoedig mogelijk het 
pand te redden voor de ondergang? Zowel Heemschut als de wijkraad maken zich grote zorgen dat 
het pand anders niet meer valt te redden. 
https://haarlem105.nl/laatste-kans-voor-monumentale-stolpboerderij-in-haarlem-alle-hens-aan-
dek/ 

Jouw Haarlem 
Het pand Cronjestraat 1A, waar o.a het Woonspreekuur en Dock huizen, schijnt verkocht te zijn. 
-Van wie is/was het pand? 
-Blijft het Woonspreekuur in het pand of moet het weg? 
 
Trots Haarlem 
91 jarige doet zijn beklag bij Trots op Haarlem over de wijze waarop u de brief probeert af te 
handelen? Waarom? De inhoud van de brief klopt niet. 
 
Jouw Haarlem 
Op 9 september jl. kwam mevrouw 't Hart namens de wijkraad Meerwijk over IVORIM inspreken. 
De bewoners zouden zich niet in het ontwerp van de herinrichting van de wijk herkennen. 
Ik vroeg staande de vergadering een reactie van het college. 
Deze heb ik echter nog steeds niet ontvangen.  
Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad gisteren, bleek de onvrede breed te leven. 
-(H)erkent het college de signalen van de wijkraadvoorzitter en wijkbewoners? 
-Zo ja, wat gaat het college doen om te zorgen voor meer draagvlak? 
 
Trots Haarlem  
De Europawijk vraagt zich af waarom de wethouder Rog niet gereageerd heeft op de uitnodiging van 
Trots op Haarlem om in de venkelstraat te gaan zoals afgesproken was om naar de verkeerssituatie 
te gaan kijken. ook namens de wijkraad. 
 
Trots Haarlem 
We horen nu in de media dat er nog 2100 extra Afghanen naar Nederland worden gehaald. 
Ook lezen we op de site van de Rijksoverheid dat er inmiddels meer dan 1000 asielzoeker per week 
naar Nederland komen en dat alle azc's overvol zitten. 
Tevens weten we dat Haarlem nu al 50 Afghanen TIJDELIJK opvangt die doorstromen en niet in 
Haarlem blijven. 
Klopt deze laatste zin nog steeds? En. Vraag 2 gaan we nog meer aanvragen krijgen of hebben we die 
al gekregen van het coa om nog meer plekken te zoeken. Hoe wordt voorkomen dat de wachtlijst van 
meer dan 10 jaar voor Haarlemmers niet nog groter wordt voor een woning ? En hoe houdt Jos 
Wienen zijn dubbele pet gescheiden tussen burgemeester en zijn functie in het COA ? 
 
Trots Haarlem 
Gister konden we onze burgemeester Jos Wienen wederom bewonderen op nationale televisie. 
Ditmaal bij #op1 over het onderwerp opvang vluchtelingen.  
Zat hij daar als burgemeester van Haarlem ( zoals in beeld stond) of als zijn rol vanuit het coa.? 
Hij stelde voor om opvang locaties niet af te bouwen om dat de stroom vluchtelingen vaak een 
golfbeweging is naar zijn idee.  
 
Betekent dit dat dit ook gaat gelden voor de gemeente Haarlem en dat er per direct gestopt wordt 
met de verkoop van panden in gemeentelijk bezit, zodat deze voor opvang van statushouders 
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gebruikt kunnen worden? Of blijft de leegverkoop doorgaan totdat we zelf geen landen meer in bezit 
hebben ? 
 
Trots Haarlem 
Jos Wienen zagen we wederom op nationale televisie een week eerder bij Buitenhof. Zat hij daar 
vanuit zijn rol als burgemeester van Haarlem of als CDA Prominent ? 
Daar zei Jos Wienen dat we nog even moesten volhouden mbt de corona crisis en dat het einde in 
zicht is. 
Wat bedoelde de burgemeester daarmee? Is dit kennis die hij tot zijn beschikking heeft wellicht via 
het burgermeestersoverleg ?  
Hoe kan het dan dat minister Hugo de Jonge zegt dat de coronapas nog wel een tijd zal blijven en dat 
Ernst Kuipers en het RIVM melden dat de projectie van het aantal besmettingen zal stijgen, 
gisteravond in Jinek. En tot mei zeker kan duren.  
Zijn de uitspraken van onze burgemeester over het verloop van de corona crisis dan niet tegenstrijdig 
en verwarrend ? 
 
Trots Haarlem 
Vervallen boerderij Noord-Akendam in Haarlem-Noord moet met spoed worden gered, vindt 
erfgoedvereniging: ’Het einde lijkt nabij’ 
Gaat het college de monumentale boerderij nog redden? Zo ja hoe en hoe kan het dat deze zo slecht 
is onderhouden ? 
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