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GLH 
Hoe staat het met de tegelwip wedstrijd? Zijn er extra maatregelen genomen om van Leiden te 
winnen? Is er bijvoorbeeld  een tegelservice opgezet zodat Haarlemmers gemakkelijker een geveltuin 
kunnen realiseren? Heeft u onze hulp nog nodig om de tegelwip wedstrijd te winnen? 
Zo ja, kunt u ons daar dan bij betrekken? 
 
Liberaal Haarlem 
As donderdag wil ik vragen stellen over permanent fietsvrij  maken lange veerstraat.  
 
Tijdelijk is de lange veerstraat afgesloten op uitgaansuren middels hekken. LiberaalHaarlem heeft 
hier voor Corona ook al eens vragen over gesteld. 
Graag zou ik willen weten of de wethouder mogelijkheden ziet tot het permanent afsluiten van de 
lange Veerstraat. Tijden te bepalen in overleg met de ondernemers. 
 
Jouw Haarlem 
Er is onduidelijkheid over de verantwoording van de verdeling van sociale huurwoningen via 
'mijnwoonservice.nl'. Op de website staat onder de knop 'verhuurd' de verantwoording aan wie de 
woningen verhuurd zijn. Er zijn drie categorieën. 
 
-'De woning is verhuurd aan de zoveelste [bijvoorbeeld 2e] kandidaat (04-10-2011)' 
-'De woning is verhuurd aan de zoveelste [bijvoorbeeld 4e] kandidaat (Voorrang)' 
-'De woning is verhuurd door middel van directe bemiddeling' 
 
De laatste categorie komt veruit het meest voor. Vandaar onze vragen: 
 
-Wat houdt 'verhuur door middel van directe bemiddeling' in? 
-Kan er op de website uitleg gegeven worden over de verschillende categorieën. Het leidt nu tot  
onduidelijkheid en onbegrip. 
 
Actiepartij 
We lazen in de krant dat de Lange veerstraat met hekken wordt afgezet voor fietsers omdat de 
horeca de fietsers gevaarlijk vindt. 
 
- Is de wethouder bereid om de Lange Veerstraat alleen buiten Winkelopeningstijden af te sluiten, 
wanneer de fietsers een alternatief hebben om via de Grote Houtstraat, Barteljorisstraat, 
Warmoestraat, Anegang te rijden  
- Gaat de wethouder er voor zorgen dat fietsers op de route middels duidelijke bebording weten 
wanneer de Lange Veerstraat is afgesloten en welke alternatieve route ze er is door het centrum? 
- Kan het college aangeven wat de doorgaande fietsroutes door het centrum zijn, en hoe die 
beschermd zijn tegen de belangen van ondernemers of bewoners? 
 
ChristenUnie 
Wij ontvangen klachten van gehandicapten dat gehandicaptenparkeerplaatsen in parkeergarage De 
Kamp zijn vervangen door oplaadplekken voor elektrische auto’s. Uiteraard zijn wij blij met deze 
laadplekken maar de oude locatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen was juist zorgvuldig 
gekozen vanwege de nabijheid van de liften. De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen: 
- Is het college bereid de laadplekken te verplaatsen zodat de gehandicaptenparkeerplekken 
 weer terug kunnen komen naast de liften (en uiteraard is de komst van een 
 gehandicaptenparkeerplek waar een gehandicapte ook de auto kan opladen welkom!)  

http://mijnwoonservice.nl/
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- Is het college bereid de locatie van de gehandicaptenparkeerplekken in de parkeergarages te 
 communiceren op de gemeentelijke website en bij de entree van de garages zodat deze 
 beter vindbaar zijn voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart? 
 
Trots Hlm 
Wanneer wist de wethouder dat in Anton Pieck hofje een opvang zou worden gerealiseerd? 
Waarom zijn de huidige bewoners hier niet in gekend, terwijl u zegt dat u bewoners en omwonenden 
heeft gesproken? 
Is u bekend dat Ymere niet mee wil werken aan nieuw huisvesting. 
 
Jouw Haarlem 
Vandaag deed de burgemeester van Zaanstad namens 15 burgemeesters een oproep aan het 
toekomstige kabinet en de Kamerleden om hen te helpen met het dichten van de kloof die er 
ontstaat tussen verschillende groepen en wijken in onze samenleving.  
Het gaat vooral om wijken waar kinderen structureel minder presteren in het onderwijs. Wijken waar 
jongeren meer risico lopen om werkloos te raken  en waar mensen ongezonder leven.  
Dit speelt ook in Haarlem. Sterker nog; bij de Toekomstvisie 2040 werd door Haarlemmers de 
toenemende tweedeling als grootste zorg aangegeven.  
 
Vandaar de vraag van Jouw Haarlem: 
-Onderschrijft onze burgemeester de oproep die Jan Hamming vandaag aan de Kamer en toekomstig 
kabinet heeft gedaan? 
-Zo ja, wat is de reden dat de bovenstaande oproep niet mede namens hem gedaan is? 
 
Actiepartij 
We zien dat de Nieuwe Groenmarkt en nu de Damstraat met terrassen zijn volgebouwd. 
 
- Is dit een tijdelijke situatie, en worden de stoepen langs de Nieuwe Groenmarkt en de Damstraat 
weer voor voetgangers toegankelijk, zodra de Corona pandemie voorbij is? 
 
Trots Hlm 
Waarom is er niet gepraat met de bewoners van de Bakenessergracht over een (juiste) plek voor de 2 
vuilcontainers. Waarom gekozen voor plaatsing bij een monument. 
 
Jouw Haarlem 
Het natuurstenen middenstuk op de Kruisstraat is vervangen en gisteren zijn de laatste 
werkzaamheden geweest. Er is ter hoogte van nummer 29 echter een deel niet vervangen.  
 
-Is dit gedeelte vergeten of is er een andere reden dat het stuk graniet niet door baksteen is 
vervangen? 
 
 
Trots Hlm 
Krijgen de gedupeerden van de toeslagen affaire voldoende juridische bijstand? 
 
 
Trots Hlm 
Hoe is de stand van zaken mbt zoektocht huiskamer van oost 
 
Trots Hlm 
Waarom niet ieder ingelogd over corona uitbraken in daklozenopvang? 
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Trots Hlm 
Zit er een leegloop bij de vrijwillige brandweer aan te komen door Europese regelgeving en hoe 
gevaarlijk is dat voor Haarlem en Spaarndam ? 
 
'Leegloop brandweer dreigt als hervormingen doorgaan' 

 

 

 
'Leegloop brandweer dreigt als hervormingen 

doorgaan' 

Brandweervrijwilligers dreigen te stoppen als bepaalde hervormingen 

doorgaan. "Dan is er helemaal geen brandweer meer in een bepaald 

gebied". 

 

  

 
 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2382330-leegloop-brandweer-dreigt-als-hervormingen-doorgaan

