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ChristenUnie 

De herinrichting van het Schoterbos is bijna klaar. Wij constateren echter nog één probleem: de 
hondenpoep. Helaas ruimen veel baasjes dit niet op. In buurgemeenten Velsen staan daarom op dit 
soort drukke uitlaatplekken palen met hondenpoepzakjes om eigenaren te stimuleren de 
hondenpoep op te ruimen. Is de wethouder bereid in het Schoterbos hier ook een experiment mee 
te doen en in de begin periode extra te handhaven op de opruimplicht? 
 

Trots Haarlem 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5312575/oekraiense-werknemers-westland-
uitgebuit 
 
Vorige keer vroeg trots Haarlem al vragen over vluchtelingen op de boten die worden uitgebuit. Wij 
hebben geconstateerd dat dat nog steeds gebeurd. 
Nu ook berichten zie boven dat het met onze Oekraïense vluchtelingen gebeurd. 
Ook in Haarlem neem ik aan, wat gaat het college nu actief op de korte termijn doen om uitbuiting te 
voorkomen en mensen die ronselen krachtdadig aan te pakken. 
Of moet Haarlem bekend worden als stad die wel iedereen opvangt maar ze daarna laat uitbuiten? 
 
Trots Haarlem 
Gemeenten geven de concessies voor laadpaal bedrijven . En daar kunnen eisen in gesteld worden 
dat als je bv te lang aan de laadpaal staat net zoals laatst in het nieuws daar gevolgen aan zitten. 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304379/deze-tesla-hangt-al-acht-weken-aan-een-laadpaal-in-
amsterdam-bizarre-vertoning 
 
Tesla vraagt 1 euro per minuut als je te lang blijft plakken. Wat gaat de gemeente Haarlem doen om 
laadpaal plakken aan te pakken. ? 
 
Trots Haarlem 
Energieprijzen stijgen nog veel meer per 1 juli 
 
De energieprijzen gaat per 1 juli nog harder stijgen. De groep die niet meer rond kan komen wordt 
nog groter. Wat gaat het college hier nog ( extra) voor doen ?  
 

Trots Haarlem 

We horen dat we ongeveer 30% ambtenaren tekort hebben. 
Wat is de impact daarvan op het beleid? 
Wat wordt nu niet of slecht gedaan of helemaal niet meer? 
Hoe gaat het college het personeelstekort aanpakken? 
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