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SP 

1. Zijn de Haarlemmers die recht hebben op 800 euro energie in beeld. Zo nee hoe wilt het 
college ze wel bereiken? 

2. Volgens de bijstandbond bestaat er gevaar dat minima de 800 euro energie toeslag moet 
inleveren in de vorm van belastingen. Kan het college hier coulant mee om gaan. 

3. Heeft het College reeds afspraken gemaakt met de woningbouw verenigingen/ stichtingen 
om zo snel mogelijk de woningen te laten isoleren? 

4. Bij de storting van bijstand was het voor sommige bijstandsgerechtigden onduidelijk waar de 
800,- euro voor was. Er stond geen omschrijving . Is er inmiddels wel een brief verstuurd? 

5. Heeft iedere Haarlemmer die  recht op 50;- euro pakket vanuit de gemeente dit nu ook 
ontvangen? Hoe ver zijn wij hier mee, De SP heeft meerdere Haarlemmers gesproken die 
hier niets van weten ( minima) 
 

Actiepartij 
1. Klopt het dat het huisdierencentrum in de Van Oosten de Bruijnstraat is gesloten? Zo ja, 

waarom? 
2. Hoe verhoudt de sluiting zich tot eerdere besluitvorming, waaronder de aangenomen motie 

“de geit gespaard”? 
3. Wat is het college van plan te doen om het huisdierencentrum z.s.m. weer te openen? 

 
PvdD 
Ik heb gehoord dat het huisdierencentrum op de Van Oosten de Bruijnstraat onlangs gesloten is door 
NME en dat de locatie gemeentelijk vastgoed is.  
Zijn er al plannen voor toekomstig gebruik van de locatie van het huisdierencentrum? En zo ja, wat 
zijn die plannen?  
Wordt de mogelijkheid onderzocht om deze locatie te behouden als plek voor natuur en 
milieueducatie?  
 
CU 
Landelijk hebben veel huisartsen problemen bij het vinden van geschikte huisvesting voor hun 
praktijk. Ook in Haarlem speelt dit probleem. De tijdelijke sporthal langs de Planetenlaan is inmiddels 
gesloopt maar de tijdelijke huisvesting van dehuisarts.nl op hetzelfde terrein is er nog steeds 
gevestigd.  
Wij hebben begrepen dat er voor deze huisartsenpraktijk nog steeds geen nieuwe vestigingsplaats is 
gevonden in de wijk terwijl deze praktijk wel plannen en suggesties heeft aangedragen waar de 
gemeente kennelijk niet in mee heeft willen gaan. Binnenkort zullen ze echter ergens anders heen 
moeten omdat de bouwplannen voor dit gebied steeds concreter worden en er voor de praktijk nog 
geen concrete oplossing voor handen is.  
* Klopt het dat, zoals in veel andere gevallen, ook hier het gebrek aan ambtelijke capaciteit een rol 
speelt? Zo ja: mogen we daar verbetering in verwachten? 
* Klopt het dat daarom een concreet voorstel van dehuisarts.nl hierdoor níét behandeld is? Zo ja: bent 
u bereid hierover alsnog in gesprek te gaan met dehuisarts.nl? 
* Klopt het dat het aanbod van de huisarts om expertise op hun kosten extern in te huren is 
afgeslagen, terwijl een soortgelijk voorstel van de Sint Jacob-organisatie wel is aanvaard? En zo ja: 
waarom? 
 
Een huisartsenpraktijk in de wijk is een basale maatschappelijke voorziening in de buurt: een praktijk 
kan zich niet zomaar in het verzorgingsgebied van een andere huisarts vestigen en de cliënten van 
een praktijk kunnen ook niet zomaar meeverhuizen of overstappen.  
* Bent u het met de ChristenUnie eens dat er op korte termijn én in de directe omgeving een oplossing 
moet worden gezocht voor de huisartsenpraktijk dehuisarts.nl? 

http://dehuisarts.nl/
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* Welke mogelijkheden ziet de wethouder voor deze belangrijke voorziening voor de wijk?  
* Is het mogelijk om plek te vinden binnen de bouwplannen van de Orionzone of heeft de wethouder 
nog andere opties? 
* Kan de wethouder daar ook termijnen bij aangeven want de tijd begint te dringen? 
 
VVD 
Is er al zicht op wanneer de aanleg van de trailerhelling bij het Schoteroog kan beginnen? En zo nee, 

als de vertraging komt door ontbrekende overeenstemming met de provincie zoals vermeld in de 

jaarrekening 2021, wat gaat u doen om zo snel mogelijk uit deze impasse te komen? 

Het vaarseizoen is vol op stoom, er dreigt weer een jaar verloren te gaan 

 
Trots Haarlem 
Kunt u ons een update geven hoe het staat met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zowel bij 
gemeente als bij particulieren en kunt u daarbij betrekken de kosten, plekken voor opvang, plekken 
op scholen etc. Wordt de Beijneshal nog gebruikt voor opvang? 
En bent u bereid vaker een update te geven, bv bij elke raadsvergadering ? 
 
Hart voor Haarlem 
Hart voor Haarlem heeft begrepen dat de uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden voor 
geothermisch boren naar aardwarmte in Haarlem negatief was.  
- Klopt dit en zo ja, wat zijn de gevolgen? 
 
PvdD 
Het is mei en er staat veel in bloei in de natuur. Toch wordt er in Haarlem op diverse plekken ook nu 
gemaaid. 
Door minder vaak te maaien, krijgen bloemen de kans om in het gras te bloeien waardoor insecten 
meer voedsel hebben. Ook verdampt water minder snel uit de bodem als het gras langer is, 
belangrijk in deze tijden van een veranderd klimaat met lange droge periodes. Op een gazon dat een 
maand niet gemaaid is, kun je nog steeds prima recreëren. 
Om deze redenen is er een landelijk initiatief, ’Maai Mei Niet’, waar bewoners en organisaties, 
waaronder inmiddels 11 gemeenten, zich aan kunnen sluiten. 
Wij stellen graag deze vragen: 

- Is de wethouder bekend met de landelijke actie ‘Maai Mei Niet’? 

- Ziet de wethouder mogelijkheden om de gemeente Haarlem te laten aansluiten bij dit 

initiatief? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet? 

     
Europaweg, 11 mei 2022 



Vragenuur 12 mei 2022 

3 
 

 
Robert Kochlaan, 11 mei 2022 
 
 
CU 
Er wordt op de Leidsevaart tussen Raaks en Westergracht veel te hard gereden. Deze weg is 50 km 
per uur naar heeft geen enkele fietsvoorziening. Er zijn nog geen plannen voor herinrichting maar 
ingrijpen lijkt op korte termijn wel nodig. Wij ontvangen berichten van omwonenden dat ze snel actie 
vragen. 
 
1 Is het college bereid snel de volgende tijdelijke maatregelen te nemen in afwachting van 
herinrichting op langere termijn? 
- tijdelijke afscherming op het asfalt zodat de weg fysiek wordt versmald en er in zuidelijke richting 
een veilige strook voor fietsers ontstaat dan wel aanpassing van de belijning zodat een fietsstrook 
ontstaat? 
- in noordelijke richting door aanpassing van de belijning ook een fietsstrook realiseren 
 
2 is het college bereid als proef deze weg in combinatie met deze tijdelijke maatregelen tot 30 km 
gebied te bestempelen? 
 
Trots Haarlem 
Zijn er ook kinderen uit huis geplaatst in haarlem door de toeslagen affaire? 
 
PvdD 
Het is mei en dan leggen vele vogels een ei. Nu viel het ons op dat in veel nesten van watervogels 
plastic verwerkt zit als nestmateriaal en dat er veel afval in Haarlemse wateren drijft. Daarom stellen 
wij deze vragen. Dank u wel.  

- Is de wethouder ook van mening dat plastic geen onderdeel dient te zijn van een vogelnest? 

- Is het probleem van afval in het oppervlaktewater (en de gevolgen hiervan voor de natuur) in 

het vizier bij Spaarnelanden? 

- Is de wethouder van plan om deze vervuiling structureel op te lossen? Zo ja, hoe? 

 
Briandlaan 
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Amerikaweg hoek Boerhaavelaan 

 

 
Richard Holkade 
 
Trots Haarlem 
Klopt het dat het dak van boerderij nieuwe weg 2 nu gemaakt is en klopt het dat het college besloten 
heeft dat de boerderij niet gesloopt gaat worden ? 
 
PvdD 
Wij hebben vernomen dat de Stichting Bedenk en de Stichting Egelopvang Haarlem, binnen enkele 
jaren op zoek moeten naar een andere locatie. De huidige locatie op de van Oosten de Bruijnstraat is 
met inzet van vele vrijwilligers een groene oase in dit deel van de stad geworden. 
Stichting Egelopvang Haarlem vangt vele egels op die zorg nodig hebben en geeft voorlichting over 
egels en hun behoeften, bijvoorbeeld hoe je je tuin egelvriendelijk inricht. 
Stichting Bedenk herplaatst kleine huisdieren, voornamelijk konijnen en knaagdieren en geeft 
voorlichting over de juiste voeding en verzorging van deze dieren. 
Wij stellen graag deze vragen:  

- Klopt het dat deze stichtingen moeten verhuizen? Zo ja, waarom? 

- Kan de wethouder ervoor zorgdragen dat de gemeente beide stichtingen goed ondersteunt 

bij het vinden van geschikte vaste nieuwe locaties?  

- Kan de wethouder ervoor zorgen dat deze plek aan de van Oosten de Bruijnstraat een groen 

toevluchtsoord voor insecten en vogels blijft? 

 

Trots Haarlem 
Steeds meer mensen. Ook met 1.5 X modaal hebben grote moeite de energierekening te betalen. 
 
Dit college geeft sowieso 800 euro aan minima. Of ze nu wel of niet een hogere energierekening 
hebben gekregen. Sommige minima met nog een vast contract voor energie ( soms nog meer dan 2 
jaar) ontvangen nu dus 800 als kadootje. 
Andere mensen met een modale baan waar energiecontract is afgelopen moeten tot wel 300 per 
maand meer betalen maar ontvangen niet standaard extra compensatie. 
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Wat vind het college hiervan en is het bereid hier nog eens goed over na te denken hoe dit beter 
kan? 
 

PvdD 

De leden van de commissie beheer kregen een email van de omwonenden van de Gonnetstraat, over 
de lindebomen die daar gekapt dreigen te worden. 
De omwonenden hebben bezwaar ingediend, echter de vrees bestaat dat indien dit bezwaar 
ongegrond wordt verklaard, deze bomen al gekapt zijn voordat de commissie beheer deze zaak heeft 
kunnen bespreken. 
Daarom stellen wij deze vraag: 

- Kan het college het verstrekken van de kapvergunning aanhouden tot deze brief door de 

commissie beheer besproken is? 


