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GLH 

De openbare ruimte in het centrum van de stad wordt zomer en winter en bijna dag en nacht verlicht 
door lichtslingers om bomen. Het enthousiasme van Haarlem lichtstad kent geen grenzen: de linden 
op de botermarkt zijn sinds vorige week verworden tot lichtkolommen, de bomen op de oude 
Groenmarkt zijn dat al jaren, net als de rij bomen langs het Spaarne tussen melkbrug en 
gravestenenbrug. Binnenkort zullen ook de bomen aan de andere kant van de Melkbrug omwikkeld 
worden met lichtslingers die waarschijnlijk ook alle seizoenen zullen branden tot ver in de nacht. Nog 
even los van de esthetische kant, het energieverbruik en het feit dat bewoners aan het Spaarne 
inmiddels verduisteringsgordijnen aanschaften om het licht te weten is er ook nog het aspect van het 
dag/nacht ritme van de dieren. Deze verlichting brandt ook in de zomer wanneer zij geen winterslaap 
houden en de voortdurende en onnodige verlichting overal verstoort dit ritme.  
1 is er beleid voor deze vorm van luchtvervuiling of mag haarlem lichtstad ongebreideld zijn gang 
gaan?  
2 zo nee, is de WH bereid om paal en perk te stellen aan deze vorm van straatverlichting?  

 

Trots Haarlem 

Navraag bij hero kindercentrum leert dat er een enorm probleem is in Haarlem met de opvang van 

kleuters en peuters. De wachtrijen zijn enorm. Deels door vacatures maar ook omdat bv Schalkwijk 

steeds verder uitbreidt. In Schalkwijk kan er maar op 1 locatie direct kinderen geplaats worden. Op 

alle andere locaties, ook in Noord en Oost zijn wachtrijen , waardoor gezinnen waar beide ouders ( 

moeten) werken in de problemen komen maar nog erger de peuters en kleuters achterstanden 

oplopen.  

Wat kan en gaat het college hier aan doen ? 

 

Jouw Haarlem  

Woensdag 2 november zette de Raad van State een streep door de bouwvrijstelling die  in de zomer 

van 2021 werd ingevoerd. Deze is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht omdat 

de Natura 2000-gebieden hierdoor niet genoeg beschermd zouden worden. 

-Is het college op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State? 

-Zo ja, kan het college aangeven of de uitspraak gevolgen heeft voor de woningbouw in Haarlem, in 

het bijzonder voor ontwikkelzone Zuidwest die aan een Natura 2000-gebied grenst? 

-Is het college van plan actie te ondernemen richting het kabinet naar aanleiding van de uitspraak 

van de Raad van State  om te vragen wet- en regelgeving aan te passen of geld beschikbaar te stellen 

om de eventuele financiële gevolgen van de uitspraak op te kunnen vangen? 

 
Trots Haarlem 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1885120845/gerechtshof-fluit-rechtbank-terug-leden-verboden-
motorclub-bandidos-mogen-toch-clubkleding-dragen 
 

In het verleden heeft onze burgermeester Wienen ook een verbod op het dragen van "motorclub 

kleding" in Haarlem in de APV laten vastleggen. Het juridisch advies TOEN was dat het zeer de vraag 

was of dat wel kon. Nu dus de rechterlijke uitspraak dat de Bandidos hun kleding mogen blijven 

dragen. 

Welke gevolgen heeft dat voor het verbod in Haarlem, mogen motorclubs nu ook gewoon weer over 

de Haarlemse grachten rijden in de bekende outfits? Hoe gaat u de motorclubs informeren en gaat 

het college excuses aanbieden voor het onterechte verbod ? 

 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1885120845/gerechtshof-fluit-rechtbank-terug-leden-verboden-motorclub-bandidos-mogen-toch-clubkleding-dragen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1885120845/gerechtshof-fluit-rechtbank-terug-leden-verboden-motorclub-bandidos-mogen-toch-clubkleding-dragen
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Jouw Haarlem 

-In april zegde wethouder de Raadt toe om met de Haarlemse Taxivereniging of de chauffeurs in 

gesprek te gaan over hun wens voor een sanitaire voorziening op het Stationsplein. Is dit gesprek 

inmiddels geweest, en zo ja wat is de uitkomst daarvan geweest? 

 

Trots Haarlem 

Vattenfall stopt per direct met alle investeringen in warmtenetten 

Welke consequenties heeft dat voor de wens van het college om een warmtenet in Meerwijk en of 

op andere plekken aan te gaan leggen. 

Hoe zit het ook met het financiële risico bij de gemeente Haarlem  

 

Jouw Haarlem 

In juni zegde de burgemeester tijdens het vragenuurtje toe om actie te ondernemen teneinde de 

webcam aan het stadhuis (terug) te laten plaatsen. Wat is de status hiervan? 

 

Trots Haarlem 

Hoe staat het met de locaties voor woonwagens. Trots Haarlem ontvangt berichten dat 2 locaties al 

zijn afgevallen en er waarschijnlijk helemaal geen plekken komen voor standplaatsen? 

Hoe kan het dat er voor asiel en vluchtelingen wel voorlopige woningen uit de grond gestampt 

kunnen worden maar in dit geval woonwagenbewoners decenia aan het wachten zijn? 

 

Trots Haarlem 

https://archive.ph/YQ3Yv 
Gemeente Amsterdam zette undercover ambtenaren in om bijeenkomsten te beïnvloeden. 

Doet of heeft de gemeente Haarlem ook ooit bijeenkomsten of meningsvormende processen 

beïnvloedt hetzij door ambtenaren of op enige andere wijze? 

 

Zo ja wanneer en hoe en wie was verantwoordelijk. 

Zo nee, weet u dat echt heel zeker ? 

 

Trots Haarlem 

Er wonen nog 20 gezinnen in de flats van de Louis Pasteurstraat die gesloopt gaan worden voor 

nieuwbouw. Dit omdat er nog geen passende woonruimte is waar deze 20 gezinnen in nood heen 

kunnen. Kan de gemeente iets betekenen ? Bv wellicht tijdelijke opvang wat voor asielzoekers en 

vluchtelingen wel snel geregeld wordt? 

 

 

Trots Haarlem 

Haarlem barst van de uitgeroepen klimaat crises. Vindt het college het dan op zijn minst wenselijk 

dat alle sporthallen in beheer van Sro snachts het licht uit doen? 

Of wil het college anders overwegen de sportzalen dan maar snachts helemaal open te stellen voor 

mensen die niet meer de energie rekening kunnen betalen en economische daklozen? 

 

Trots Haarlem 

Tegenvaller voor kabinet en bouwers: streep door bouwvrijstelling stikstof. ’Dramatisch besluit, 

Nederland gaat op slot’ 

In de haven van Rotterdam is er door de rechter een bouwproject stop gezet doordat er een streep 

door de stikstof bouwvrijstelling ging. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vattenfall-stopt-per-direct-met-alle-investeringen-in-warmtenetten~b1d11458/
https://archive.ph/YQ3Yv
https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221102_39655591?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221102_39655591?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
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Welke consequenties heeft dit wellicht voor de bouwplannen van het college om in korte tijd 10.000 

woningen neer te zetten. 

Als er geen consequenties verwacht worden waarom dan niet en hoe zeker is het college ? 

 

Trots Haarlem 

https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-over-langer-verblijf-oekrainers-opvang-is-geen-plaats-om-
voor-eeuwig-te-blijven~aa4a3ccab/ 
Tienduizenden gevluchte Oekraïners lijken langer dan verwacht in Nederland te blijven en er komen 

nog dagelijks nieuwe vluchtelingen bij. Het ministerie spreekt van ‘een flinke uitdaging’ voor de 

opvang in Nederland. 

 

Hoe gaat het college hiermee om en hoe wordt de raad geïnformeerd. 

Ziet het college een probleem nu Oekraïners langer dan verwacht blijven en er nog steeds meer 

bijkomen. Waar wil het college iedereen laten en heeft het college een maximale grens qua opvang 

in de gemeente Haarlem voor ogen ( en welke is dit dan) of blijft Haarlem onbeperkt iedereen 

opvangen? 

 

Trots Haarlem 

Vereniging jongerenwerkers: wapenbezit onder jongeren neemt toe 

Het wapenbezit onder jongeren neemt toe. Niet alleen in de vier grote steden, maar ook in andere 

delen van het land. Toch is het niet zo dat elke jongere een mes bij zich draagt, zegt Bianca Boender, 

voorzitter van de beroepsvereniging voor kinder- e  

 

Jongerenwerkers waarschuwen voor het stijgende wapenbezit onder jongeren. 

Volgens meldingen van de politie zijn er sinds het begin dit jaar meer dan 50 steekpartijen geweest 

waarvoor tieners verantwoordelijk worden gehouden. De jongste verdachte was op dat moment 13 

jaar oud. 

 

Het college zal het ongetwijfeld ongewenst vinden dat de jeugd elkaar en anderen vermoord. Maar 

wat kan en gaat het college doen om te zorgen dat Haarlem en Spaarndam deze ellende bespaard 

blijft ? 

 

Trots Haarlem 

NS snijdt vanwege personeelstekort weer fors in dienstregeling 

Weer wordt er fors gesneden in dienstregeling van het OV. Eerder al bericht dat het ov met 30 - 40% 

verschraald  

Wel blijft het college vinden dat ( om duistere redenen) de ( elektrische ) auto niet meer van deze tijd 

is en verlaagd zij parkeernormen, verhoogd parkeertarieven en breidt het tot 2030 betaald parkeren 

uit over HEEL Haarlem. 

 

Hoe logisch vindt het college haar handelen als de alternatieven voor mensen die naar hun werk 

moeten ( vaak buiten de stad) steeds verder beperkt worden of soms ophouden te bestaan, duurder 

worden en steeds meer tijd kosten? 

 

Is het college zo sportief om eerst te zorgen voor goede alternatieven vervoersmogelijkheden , 

alvorens men de pijlen richt op voor velen vaak het laatste redmiddel de auto ? 

https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-over-langer-verblijf-oekrainers-opvang-is-geen-plaats-om-voor-eeuwig-te-blijven~aa4a3ccab/
https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-over-langer-verblijf-oekrainers-opvang-is-geen-plaats-om-voor-eeuwig-te-blijven~aa4a3ccab/
https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221101_40900389?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
https://nos.nl/artikel/2450485-ns-snijdt-vanwege-personeelstekort-weer-fors-in-dienstregeling

