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ChristenUnie 

Wonen en werken in de Waarderpolder 
Langs het Spaarne tegenover de Paul Krugerkade hangt een grote banner dat aandacht vraagt voor 
een bouwplan voor kantoren en maar liefst 400 woningen. Het huidige college is tegen woningbouw 
in de Waarderpolder maar wil ook de woningnood oplossen, wil meer werkgelegenheid in de 
Waarderpolder en is een groot voorstander van nieuwe democratie en het uitdaagrecht. En op deze 
plek hinderen de woningen geen industrie terwijl ze de uitstraling van de Spaarneoever enorm 
verbeteren. 
 
1. Is het college bereid in de geest van de omgevingswet het gesprek aan te gaan met deze 
ondernemers om te kijken of het plan haalbaar is in plaats van vooraf al keihard nee te zeggen 
zonder een goede ruimtelijke afweging te maken? Sterker nog: is het college dat niet zelfs wettelijk 
verplicht? 
2. Wat heeft het college liever: deze 400 woningen en ook nog veel extra werkplekken of bouwen in 
het groen rond Haarlem? 
3. Deelt het college de mening dat de fietsbrug uit het Waarderpolder convenant ook zorgt voor een 
goede ontsluiting van deze woningen? 
4. Klopt het dat de gemeente nog nooit contact heeft gehad met deze grondeigenaren over de 
fietsbrug in het Waarderpolder convenant die notabene op hun grond uitkomt? Gaat het college 
alsnog met de eigenaar hierover in gesprek? 
 

JouwHaarlem 

Op de Westergracht staat een bord met de boodschap dat deze donderdag en vrijdag afgesloten zal 

worden (zie foto).  

Klopt het dat de afsluiting gebeurt ten behoeve van bomenkap? 
Zo ja, is er een kapvergunning afgegeven? Zo ja, wat is de reden om tot kap over te gaan en is het 
college bereid de kap op te schorten? 

 

 
Trots Haarlem 
Het coa zit zo met de handen in het haar in ter Apel, dat het kabinet nu voorstelt met nog 3 a 4 
nieuwe Ter Apel azc opvanglocaties te komen. 
We weten dat de burgemeester nauwe banden heeft en Haarlem elke keer vooraan staat om zich 
aan te melden voor opvang, extra opvang of vluchtelingen langer laat blijven dan eerder 
afgesproken. 
Uit technische vragen van Trots Haarlem blijkt dat Haarlem tienduizenden vierkante meter grond 
heeft aan kavels in de waarderpolder. 
Er vinden geheime gesprekken plaats tussen de overheid en verschillende gemeenten. 
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• Is het college BenW ook betrokken in gesprekken, misschien wel geheime gespreken ? 

• Klopt het dat college in Haarlem grootschalige opvang wil voor een nieuwe Ter Apel locatie 

of dit in de toekomst gaat aanmelden ? 

• Wanneer wilt u de raad en bewoners hierover informeren en is een burgerberaad/ 

referendum dan niet ook een mooie democratische aanvulling ? 

Bij de opvang van vluchtelingen blijkt vaak dat vluchtelingen die officieel in het land van 
aankomst moeten worden opgevangen, toch doorreizen ( door sos zelfs verschillende landen) en 
zich dan daar aanmelden als vluchteling. 

• Vindt het college dat de europese regels gehandhaafd en gerespecteerd moeten worden, of 

vindt het college europese regels onzin en neemt het ook vluchtelingen op die zijn 

doorgereisd of al bij verschillende landen het geprobeerd hebben en zijn afgewezen ? 

 
ChristenUnie 
Sinds 2007 wordt al gesproken over een inrijverbod voor vrachtwagens voor de Pijlslaan gezien de 
gevaarlijke situatie voor fietsers. Dit inrijverbod paste in gemeentelijk beleid van het Haarlems 
verkeers en vervoersplan en er zijn meerdere aangenomen raadsmoties over geweest. In 2013 was 
er een dodelijk ongeval, toch gebeurde er ook daarna niets. Onlangs is er opnieuw een ongeluk met 
een vrachtwagen en een fietser gebeurt op deze gevaarlijke locatie.  
 
Voor de ChristenUnie is de maat nu vol. Het moet klaar zijn met 15 jaar besluiteloosheid. Ik vraag de 
wethouder daarom binnen 15 dagen een verkeersbesluit in het college voor te leggen voor een 
vrachtwageninrijverbod. Is de wethouder daartoe bereid? Alle informatie is aanwezig, het kost alleen 
het plaatsen van een verkeersbord en ambtelijke inzet voor het opstellen van het besluit. 
 
Jouw Haarlem 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft nog ruim 6 miljoen zelftests op de plank te liggen en 

blijken lang niet alle gemeenten de toegezegde corona-zelftests die voor minima bedoeld waren, ook 

bij hen terecht zijn gekomen (Overheid heeft nog miljoenen zelftests voor minima op de plank liggen 

| NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl).  

Omdat volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid zelftesten nu de norm is en niet meer de corona-
tests bij de GGD, en een zelftest zo’n drie euro kost wil Jouw Haarlem graag weten of de gratis 
beschikbaar gestelde zelftests bij de Haarlemse minima terecht zijn gekomen. 
Zo nee, wat het gaat het college eraan doen om deze tests alsnog bij de doelgroep te krijgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nu.nl/coronavirus/6201720/overheid-heeft-nog-miljoenen-zelftests-voor-minima-op-de-plank-liggen.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6201720/overheid-heeft-nog-miljoenen-zelftests-voor-minima-op-de-plank-liggen.html
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Jouw Haarlem 

Op de Westelijke Randweg wordt flink gemaaid (zie foto). 

 

Is het college het met Jouw Haarlem eens dat er qua (verkeers)veiligheid geen reden is om de 
bermen langs de Randweg in z’n geheel te maaien? 
Is het college bereid om het maaien van de bermen in stroken te doen? Hierdoor kunnen de bloemen 
in het niet gemaaide deel zich uitzaaien en is het voor insecten mogelijk om er te overwinteren. 

 

 
 

 


