
Vragenuur 23 september 2021 
Trots Haarlem 
Woensdag 15-9-2021 ben ik aanwezig geweest bij de wijkraad planetenwijk. Tijdens deze wijkraad is 
onder andere gesproken over het Stichting Posthuis Zaanenpark.  

- Hoe staat het nu met het Stichting Posthuis Zaanenpark; 
- Wanneer dit word herbouwd?  
- Zaanenpark:  Zijn er speciale gedachtes van de gemeente als het Zaanenpark een cultuurpark 

is? En wat zijn deze gedachtes? 
 
AP 
We begrijpen dat er veel Iepen worden gekapt als gevolg van de Iepenziekte. We begrijpen ook dat 
er voor een resistente soort wordt gekozen wanneer de bomen worden teruggeplant. De gekozen 
soort blijkt erg klein te blijven. Daardoor verandert het straatbeeld drastisch en neemt de hoeveel 
bladmassa en het vermogen om warmte op te slaan in de zomer enorm af.  
1. Klopt het dat er bij herplant van gevelde Iepen voor Columella iepen wordt gekozen? 
2. Is het college er mee bekend dat deze soort erg klein blijft? 
3. Hoe kijkt het college aan tegen de afname van vierkante meters blad groen die hiermee gepaard 
gaat? 
4. Is het college bereid bij de herplant van bomen niet alleen naar de hoofdsoort te kijken maar 
vooral ook naar een gelijkblijven van het bladvolume van de nieuwe boom als deze volgroeid is? 
 
PvdA 
Het kan het college van B en W niet zijn ontgaan dat Koningin Willem-Alexander zondagmiddag jl het 
Holocaust Namenmonument in Amsterdam heeft onthuld. Wat is de reden dat de gemeente 
Haarlem ontbreekt in het rijtje gulle gevers dat ter nagedachtenis van (in dit geval Haarlemse) 
slachtoffers van de  Holocaust bijdraagt?  
Is het het college bekend dat meer dan veertig Nederlandse gemeenten die stap wel 
hebben gezet?  
Op 27 januari 2020 bij Holocaust Memorial Day sprak burgemeester Jos Wienen op de Grote Markt 
bij het noemen van alle Haarlemse slachtoffers van de Holocaust (alleen al 733 van joodse origine) 
dat 'veel stadgenoten wegkeken' bij de deportaties.  
Vindt het college met de PvdA dat nu het leed niet langer 'namenloos' is (zoals de burgemeester zei)  
Haarlem dient bij te dragen aan het Holocaust Namenmonument? 
 
Jouw Haarlem 
Drie maanden geleden stelde Jouw Haarlem de vraag of een motor met lekke band die al anderhalf 
jaar aan het begin van de Lange Herenstraat op de stoep staat, weggehaald kon worden. De 
burgemeester toonde begrip en zegde toe contact op te nemen met de eigenaar en hem te 
verzoeken de motor te verplaatsen. De motor staat er helaas nog steeds (zie foto) en trekt alleen 
maar verloedering aan. 
-Is er contact geweest met de eigenaar? Zo ja, wat is het resultaat? 
-Wanneer kunnen we de toegezegde memo verwachten over op het trottoir staande voertuigen en 
andere obstakels? 
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CU 
Al enige tijd is het Zuster Rebelpad in Boerhaavewijk afgesloten voor fietsers wegens de bouw van 
een elektriciteitshuisje midden op dit fietspad. Vorige week is op de rest van het fietspad het asfalt 
weggehaald. Het fietspad is afgesloten tegen de zin van o.a. de wijkraad. In de bouwplannen van Sint 
Jacob komt er ten westen van dit pad een nieuw fietspad. Dat duurt echter nog een paar jaar. 
Ondertussen loopt er een omleiding over een voetpad iets oostelijker, de James Simpsonstraat. Dit is 
echter een gevaarlijke situatie vlak langs tuinen met spelende kinderen die zo de stoep op kunnen 
rennen. Het is niet voor niets een voetpad.  
Onze vraag is daarom: is het college bereid het zuster rebelpad weer provisorisch te openen voor 
fietsers en fietsers rond het elektriciteitshuisje te leiden zolang het nieuwe fietspad nog niet klaar is. 
Fysiek is er namelijk wel ruimte om fietsers deze route te laten gebruiken 
 
Trots Haarlem 
We hebben een meevaller kunnen wij nu de kleine clubjes (kunst met kleine k) nu niet eens een 
extraatje geven als positieve dankbaarheid? 
 
Jouw Haarlem 
De gemeente Heerenveen heeft besloten een streep te zetten door  gemeentelijke schulden van 
gedupeerden van de toeslagenaffaire. 
-Kunt u iets zeggen over de stand van zaken van de Haarlemse gedupeerden van de toeslagenaffaire? 
 
Trots Haarlem 
1 Heeft het college het bericht gelezen ( o.a. Volkskrant) over energiearmoede en het dreigt tekort 
aan gas en de gevolgen voor consumenten/bewoners van een koude winter? 
Neemt het college deze waarschuwingen serieus? Zo ja wat gaat er gebeuren om te voorkomen dat 
Haarlemmers, naast vervoersarmoede ( waar trots haarlem al vaker over gesproken heeft) ook 
slachtoffer worden van de gevolgen van het gastekort bij een koude winter. 
TNO waarschuwt voor energiearmoede: stijging gasprijs wordt probleem voor veel huishoudens 
 
2 https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/wachtlijsten-warmtepompen-en-laadpalen-lopen-op-
verwachten-netbeheerders/ 
Misschien heeft u bij vraag 1 geantwoord dat we bij een gebrek aan gas maar extra versneld aan het 
stroom moeten. Maar daar zijn nu al bijna nog grotere problemen. Hoe gaat het college zorgen dat 
genoemde problemen op korte termijn aangepakt worden m.b.t. het net, wachtlijsten 
warmtepompen laadpalen etc. ? Graag concreet en met tijdsplanning. 
 
Trots Haarlem 
Wethouder Rog is gister wezen kijken naar de verkeerssituatie in o.a.. de Nagtzaamstraat. Een 
verkeerssituatie waar tegen destijds, toen de weg werd verbreed en de stoep werd versmald, al 
gewaarschuwd werd door Trots Haarlem en de bewoners.  
Wat heeft u gezien en geleerd wilt u dat met ons delen? 
En heeft u ook gekeken naar de verkeerssituatie rondom de school, waar bij het begin van de 
schooldag enorm wordt dubbel geparkeerd o.a. op het Teylerplein, waardoor bewoners bv niet 
kunnen vertrekken als zijn naar hun werk moeten. En wat gaat u daar aan doen? 
 
Trots Haarlem 
Er is een pilot geweest over het Teylerplein, die evaluatie gaat nu eindelijk besproken worden. 
Waarom is er voor gekozen deze evaluatie te doen op een woensdag om 11:00 uur s ochtends.  
Wilt u als college niet liever dat zoveel mogelijk omwonenden aanwezig kunnen zijn? ( ook die met 
een baan en die op zon tijdsstip dus vaak gewoon op het werk zitten) Kunt u in dat opzicht de 
evaluatie niet beter verplaatsen naar eind van de middag, wanneer men thuis is gekomen? 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tno-waarschuwt-voor-energiearmoede-stijging-gasprijs-wordt-probleem-voor-veel-huishoudens~b04f4fbb/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/wachtlijsten-warmtepompen-en-laadpalen-lopen-op-verwachten-netbeheerders/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/wachtlijsten-warmtepompen-en-laadpalen-lopen-op-verwachten-netbeheerders/
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Trots Haarlem 
Het college wil graag dat mensen tegels wippen. Maar net zoals bij zoveel zaken wordt er wel 
uitgesproken wat men van de bewoners verlangt of wenst, zonder goede alternatieven of manieren 
te bieden aan de gemeentelijke wens te voldoen. Mensen moeten ook liever hun auto wegdoen en 
gaan lopen. Maar als je dan de tegels in je tuin gewipt hebt, hoe krijg je die tegels dan weg. De 
vuilnisman neemt ze niet mee en naar Spaarnelanden afvalplein lopen met een stapel stenen ( 
meerdere keren) gaat voor een normaal mens al lastig worden, laat staan voor ouderen of mensen 
die slecht ter been zijn. 
Trots Haarlem wil graag dat Haarlem een TEGELTAXI start.( een gemeentelijke ophaalservice voor 
gewipte tuintegels) Vind het college dat ook niet een goed idee? zie voor meer info 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tegeltaxi/ 
 
Trots Haarlem 
Hoe kan het dat we wel belasting betalen maar onderhoud, bv aan groen en weghalen van onkruid 
op pleinen en straten ver onder de maat blijft ? 
 
Trots Haarlem 
Het Zuster Rebelpad is tijdelijk afgesloten sinds 14-6. Wat vindt het college een redelijke termijn voor 
het woord tijdelijk? Wanneer wordt de tijdelijke afsluiting opgeheven, op het bouwterrein gebeurt al 
tijden niks. 
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