
Vragenuur 1 december 2022 

1 
 

 
ChristenUnie 
Tijdens de kerstmarkt is de Kruisstraat drie dagen lang afgesloten vanaf de Nieuwe Gracht hierdoor 
kunnen bewoners hun eigen bewonersgarage aan de Pietersstraat niet bereiken. Waarom komt het 
college niet met een regeling dat de bewoners met hun toegangspas in ieder geval hun garage 
kunnen bereiken? Is de wethouder bereid dit alsnog te regelen? 
 
D66 
In december vindt de driedaagse kerstmarkt plaats in de binnenstad van Haarlem; de grootste van 
Nederland zelfs. D66 draagt de kerstmarkt een warm hart toe en snapt zeker de behoefte van 
mensen aan coronavrije feestdagen en het gezellige samenzijn. Tegelijkertijd heeft D66 wel een 
aantal vragen.  

- Waarom is ervoor gekozen om de kerstmarkt zo aanzienlijk uit te breiden? Kan het college 

toelichten wat de reden hiervoor is geweest? 

- Is daarbij voldoende rekening gehouden met de veiligheid bij de keuze voor de uitbreiding 

van de kerstmarkt? 

- Sinds het beëindigen van de coronamaatregelen zijn er incidenten geweest in binnen- en 

buitenland – bijvoorbeeld recentelijk in Seoul – waarbij er teveel mensen toestroomden naar 

één plek of gebied in de stad en er vervolgens paniek uitbrak met noodlottige gevolgen. 

Welke maatregelen voor crowd control worden getroffen door de burgemeester in de 

binnenstad om de veiligheid van Haarlemmers en bezoekers van buiten de stad en de 

toegang van de hulpdiensten in de binnenstad te borgen?  

SP 
Afgelopen donderdag heeft een bewoner in de Commissie samenleving gesproken over de beoogde 
bouw van 5  padelbanen op het terrein van Dio in de groene zoom. 
Op 60 meter afstand van de tuinen  van bewoners 30 meter van de ecologische zone van het 
Boragepad en Kamille vaart , op 150 meter van het verzorgingshuis Klein België en een dependance 
van het Stedelijk Gymnasium. 
1.Klopt het dat de landelijke wetgeving achter loopt en verleende vergunningen overal in het land 
zijn aangepast en of ingetrokken? En dat de VNG en Ned. Stichting geluidshinder een afstand van 200 
meter tussen padelbanen en woningen in een rustige woonwijk adviseert? 
2. De Buurtbewoners willen een akoestisch onderzoek, kan de wethouder in gesprek met de buurt 
om dit op te pakken? 
 
VVD 
Op zondag 27 november vond in De Koepel een ”Sunday Market” plaats. Dit drukbezochte 
evenement veroorzaakte een verkeerschaos op de Oostvest, de Papentorenvest en de 
Harmenjansweg. 
Op ieder beschikbaar plekje stonden auto’s geparkeerd, ook als het er niet was toegestaan en het 
binnenterrein van de koepel stond eveneens vol. Bewoners konden nergens meer parkeren. 
Daarnaast werd het eenrichtingsverkeer op de Harmenjansweg massaal genegeerd waardoor 
gevaarlijke situaties ontstonden, met name voor fietsers. 
Daarom heeft de VVD de volgende vragen: 

1. Laat de vergunning van de Koepel dergelijke grote evenementen toe zolang de 
parkeergarage nog niet is geopend? 

2. Zijn er aanvullende afspraken voor het gebruik van De Koepel totdat die garage is geopend? 
3. Bent u bereid om met De Koepel in gesprek te gaan om een dergelijke verkeerschaos in de 

toekomst te voorkomen? Te denken valt dan aan de inzet van verkeersregelaars en het 
ontmoedigen van autogebruik bij de aankondiging van evenementen. 
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Jouw Haarlem 
Op 17 november stelde Jouw Haarlem vragen aan de burgemeester naar aanleiding van de uitspraak 
van de Haarlemse rechtbank over de verplaatsing van het demonstratievak naar de overkant van 
Bloemenhove. Volgens de rechter zou door de verplaatsing het demonstratierecht te veel worden 
beperkt. De burgemeester zegde toe de uitspraak van de rechter de bestuderen en hierop terug te 
komen. De gemeenteraad heeft echter nog niets gehoord van de burgemeester terwijl de weg naar 
de media kennelijk wel gevonden is.  
-Waarom heeft de gemeenteraad nog geen raadsinformatiebrief ontvangen naar aanleiding van de 
uitspraak van de rechter inzake Bloemenhove? 
-Is de burgemeester bereid in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak? 
 
 

PvdA 
Via bewoners hebben wij vernomen dat de openbare verlichting op een deel van de 
Vondelweg en de Nachtegaalstraat al twee weken niet werkt. Het gaat om de lantaarnpalen 
op de Vondelweg, vanaf de Eksterlaan tot de Nachtegaalstraat; en in de Nachtegaalstraat 
vanaf de hoek Vondelweg tot de Havikstraat. Zie de markering op de kaart hieronder. 
Volgens de bewoners is er duidelijk iets aan de hand met deze lantaarnpalen want met enige 
regelmaat werken zij niet. Kan hier iets aan gedaan worden? 
 

 
 
 
Trots Hlm 
We begrijpen dat de burgemeester ook naar de schimmelsituatie in de Helène Swarthstraat is wezen 
kijken en hij het afschuwelijk vond. Klopt dat en wat gaat er nu gebeuren kan de burgemeester of het 
college iets doen? 
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ChristenUnie 
Verkeersveiligheid Zuidschalkwijkerweg  
Opnieuw is er een ongeluk gebeurt ter hoogte van Zuidschalkwijkerweg 55A1. Vorige week reed een 
bestelbus zich vast in de berm en reed bijna het talud af. De weg was 4 uur geblokkeerd waardoor de 
wijk Tjaden onbereikbaar was en autos in het donker honderden meters achteruit moesten rijden. De 
gaten zitten nog steeds in de berm. Is de wethouder bereid hier snel een bord zachte berm te 
plaatsen en de gaten te vullen?  
 
Jouw Haarlem 
De Zonnevechter op de Grote Markt staat er al een tijd troosteloos bij en lijkt als opslagplaats voor 
horecabenodigdheden gebruikt te worden (zie foto). Ook zitten er gaten in de planken die de fontein 
bedekken, met het risico dat mensen zich hieraan kan bezeren. Vooral met de drukte rond de 
kerstmarkt zouden we dit risico niet moeten lopen. 
-Is het college bereid de planken zo snel mogelijk te laten herstellen? 
-Is het college het met Jouw Haarlem eens dat de Zonnevechter ongeschikt is om als opslagplaats 
voor horecabenodigdheden gebruikt te worden? 
-Zo ja, is ze bereid dit aan de betreffende horeca-ondernemer(s) kenbaar te maken? 
 

 
 
Trots Hlm  
We horen dat de uitstroom onder ambtenaren behoorlijk is. 
Komt de procesvoering en de dagelijkse dingen hierdoor ingevaar en wat denkt t college dat de 
oorzaak is van de hoge uitstroom en hoe wil het verdere uitstroom tegen gaan? 
 
ChristenUnie 
Toename aantal thuis- en daklozen 
Maandag bereikte ons het alarmerende bericht dat er binnen een jaar een explosieve toename van 
thuis en daklozen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is er een groot en schrijnend tekort aan 
opvangplaatsen ontstaan. In een jaar tijd is er landelijk onder jongeren een toename van het aantal 
thuis- en daklozen van 50%. Bij volwassenen is dat 25%. 
Het Leger des Heils * maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal thuis- en daklozen 
jongeren. Zij geven aan dat een mogelijke oorzaak ligt in het stoppen van de jeugdzorg zodra een 
kind 18 jaar wordt. Maar ook dat jongeren soms een huis uit moeten vanwege de kostendelersnorm 
zodra ze 21 jaar worden. 
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Is er in de gemeente Haarlem genoeg (extra) opvangcapaciteit specifiek voor jongeren en wat doet 
het college om deze trend van toenemende dak en thuisloosheid om te keren? 
* https://nos.nl/artikel/2454239-meer-mensen-op-straat-door-overvolle-maatschappelijke-opvang 
 

Jouw Haarlem 
Whatsapp is een makkelijke en laagdrempelige manier om contact met de gemeente te 
krijgen. 
Er kwamen dan ook duizenden berichten per jaar binnen via whatsapp. 
Toch lijkt deze service nu niet meer beschikbaar. Daarover heeft Jouw Haarlem een 
tweetal vragen: 
-Klopt het dat de service om contact met de gemeente te krijgen niet meer beschikbaar is? 
-Zo ja, wat is de reden voor het beëindigen van deze service? 

 

https://nos.nl/artikel/2454239-meer-mensen-op-straat-door-overvolle-maatschappelijke-opvang

