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LH  
over alcoholverbod op trappen nabij Verfrollerbrug. De exacte vraag volgt nog. 
De strekking zal zijn of het overlast probleem niet met handhaving op te lossen is 
 
PvdA  

over de mogelijke komst van De Parade naar Haarlem. 
 
GLH 
Vallen de groene daken ook in de toekomst onder het initiatief en leefbaarheid budget? 
 
VVD 
Op 11 mei brandde een accuopslag in de Waarderpolder af. Naar verluidt lagen er lithiumaccu’s 
opgeslagen. Het is bekend dat die in brand kunnen vliegen bij contact met water. De afgebrande 
loods is niet adequaat beredderd. Er liggen nog accu’s. Open en bloot. Op 21 juni was er weer brand. 
De situatie leidt begrijpelijkerwijs tot onrust. 
Volgens het HD verwijst de gemeente voor vragen over controle en veiligheid naar de 
omgevingsdienst IJmond en de VRK. Maar de VRK zegt dat het een zaak is die bij de afdeling 
handhaving en openbare orde van de gemeente ligt, die zegt het milieutoezicht uitbesteed te 
hebben aan de omgevingsdienst. 
- Hoe kan het dat de loods niet dusdanig beredderd is dat nieuwe branden niet konden ontstaan? 
- Hoe is dit geregeld? Wie houdt toezicht? 
- Waarom is er door de omgevingsdienst niet ingegrepen? 
- Wanneer en hoe gaat u voorkomen dat er weer branden ontstaan? 
 
CU 
Een betrokken Haarlemmer spotte in een jaar tijd meer dan 100 dode bomen in Haarlem. Hij meldde 
deze maar kreeg meermaals bericht dat er te weinig budget was deze bomen te vervangen. Daarom 
heeft de ChristenUnie de volgende vragen  
1. Is er voldoende budget om alle dode bomen die op dit moment bekend zijn uiterlijk in het 
komende plantseizoen te vervangen? 
2. Is het mogelijk om reeds bekende dode bomen niet alleen een blauwe stip te geven maar ook op 
te nemen in het open data bestand van de gemeente inclusief jaar van registratie zodat burgers 
weten dat deze bomen bekend zijn en de raad kan monitoren of er achterstanden zijn bij het 
vervangen van deze bomen? 
 
 
JH 
In het Haarlems Dagblad van 23 juni konden we lezen dat er na de grote brand bij accubedrijf Intercel 
van 11 mei jl. daarna verschillende keren brand is ontstaan. Dit zou te wijten zijn aan de accu’s die na 
de brand niet opgeruimd zijn. In het artikel staat ook dat de gemeente, de omgevingdienst IJmond en 
de VRK voor de verantwoodelijkheid voor het opruimen naar elkaar wijzen.  
Jouw Haarlem wil graag weten wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van de accu’s en of dit 
op zeer korte termijn gaat gebeuren? 
 
Trots Hlm 
1a. Hoeveel Haarlemmers, die recht hebben op een Bijstandsuitkering, vragen deze niet aan? 
1b. Wat zijn de redenen / factoren, die hierin een rol spelen? 
1c. Wat gaat de wethouder hieraan doen, om ze te bereiken? 
 
LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2010/10-oktober/19:30/groenedakeninparkwijk.pdf
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Ik las in het HD dat er de afgelopen weken meerdere keren brand is geweest bij een accubedrijf in de 
Waarderpolder. Er is sprake van een gevaar voor het milieu en voor de omgeving. Instanties lijken 
naar elkaar te wijzen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving en voor de openbare 
veiligheid.  
1. Waarom is de burgemeester niet eerder opgetreden, waardoor er meer keren brand kon ontstaan 
met alle gevolgen van dien ? 
2. Hoe kan het dat de instanties langs elkaar heen werken terwijl de verantwoordelijkheid in 1 
portefeuille is belegd ?  
3. Is er milieuschade (bodem, lucht) ontstaan en in welke vorm en is er alles aan gedaan om deze te 
stoppen en op te ruimen ?  
 
 
 
GLH 
Onlangs kwam in het nieuws dat Nederlandse gemeenten slecht scoren op het gebied van 

toegankelijkheid. Mensen met een beperking kunnen nog altijd niet deelnemen aan het publieke 

leven zoals mensen zonder beperking. Ook Haarlem had een slechte naam.  

Vraag : wat is er verbeterd ten opzichte van het jaar van de toegankelijkheid 2018 wat betreft de 

fysieke en digitale toegankelijkheid.   

Vervolgvraag: 

De VNG heeft recent het startschot gegeven voor de verkiezingen van de meest toegankelijke 

gemeente van Nederland. Iedere gemeente doet automatisch mee. Wat is de ambitie van de 

wethouder wat betreft deze lijst? Hoe hoog wilt u komen en hoe hoog denkt u te komen? Welke 

consequenties hangt u aan slecht scoren op deze lijst? 

JH 
De restauratie van het stadhuis is zo goed als klaar. Opvallend is dat een schoorsteen boven de 
Zijlstraatvleugel niet gevoegd lijkt te zijn (zie foto). Wat is hier de reden van? 

 
 
Trots Hlm 
3a. Heeft het College de Raadsenquete tot op heden gevolgd, inzake AEB Afvalverwerking, waarbij 
directeuren, hoge beleidsambtenaren, en College B&W leden werden / worden gehoord? 
3b. Heeft u een beeld gekregen, van de bedrijfsvoering binnen AEB, in relatie tot gemeente 
Amsterdam? 
3c. Neemt u AEB opnieuw binnen tender ( aanbesteding ) tot contract, verwerking huishoudelijk afval 
Haarlem, of gaat u met andere aanbieders in zee? ( Graag voortgang in proces aanbesteding. ) 
 
JH 
Al anderhalf jaar staat een motor op de stoep van de Lange Herenstraat hinderlijk geparkeerd, met 
ook nog een lekke band (zie foto). Hier is melding van gedaan bij handhaving. Zij zeggen echter dat ze 
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niets kunnen doen. Wat is het beleid voor het parkeren van motoren op bijvoorbeeld stoepen, en 
kunnen deze verwijderd worden als er hinder van ondervonden wordt? 

 
 
 
 
GLH 
GroenLinks en PvdA vinden het belangrijk dat het Slachthuisterrein tot een snelle ontwikkeling komt. 
Bezwaren die nu zijn gemaakt vertragen deze ontwikkeling, maar dit biedt ook kansen om juist nu al 
vol in te zetten op placemaking, cultuur en nachtleven. 
- Kan de gemeente in overleg treden met partijen op het slachthuisterrein om te kijken welke 
activiteiten zsm nu al hier kunnen plaatsvinden?  
- Kan daarbij ook de motie 24 uur corona worden betrokken als mogelijke tijdelijke locatie voor een 
nachtclub? 
- En kan de burgemeester er voor zorgen dat er zsm een toereikende vergunning komt zodat er geen 
verloren zomer dreigt voor deze locatie? 
 
 
JH 
Ruim een maand geleden moest de Albert Heijn aan de Spoorwegstraat de borden die ervoor 
waarschuwen dat het een betaald parkeren gebied betreft, verwijderen. De gemeente zou in overleg 
treden om tot een oplossing te komen. Uit navraag blijkt dat dat niet gebeurd is, en de AH heeft 
besloten om de borden maar weer op te hangen. 
-Is er inmiddels contact geweest met Albert Heijn Vos?  

 
 
Trots Hlm 
4. Kan de gemeente Haarlem / College B&W aangeven, hoe zij voorbereid is op een eventuele 
uitbraak van D-variant Corona virus  
( Wat zegt de VRK, GGD Zuid-Kennemerland hierover. ) 
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Jouw Hlm 
De Amsterdamse Poort is bijna geheel uit de steigers en de Haarlemmers en toeristen kunnen we 
weer van de enig overgebleven stadspoort genieten. Opvallend was echter dat een bal en een staak 
ontbraken (zie foto).  
Jouw Haarlem wil graag weten of dit nog hersteld wordt, of is er iets anders aan de hand? 
 

 
 
Trots Hlm 
5a. Heeft wethouder Botter, voordat besloten werd tot verkoop van De Egelantier, nog contact 
gehad met directie Frans Hals Museum, zodat zij een alternatief plan konden uitwerken, tot 
functieaanpassing van het gebouw? 
5b. Kan de wethouder hierover een nadere uitleg geven, waarom wel / niet ? 
 
Trots Hlm 
Kan de wethouder zeggen of het waar is dat de bomen op de zomervaart op de nominatie staan om 
gekapt te worden ? 
 


