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Jouw Haarlem 
In Haarlems Dagblad stond onlangs een artikel over de taxistandplaats op het Stationsplein. De 
taxichauffeurs geven aan dat sanitaire voorzieningen zoals een toilet ontbreken. Zeker als de horeca 
dicht is, kunnen de chauffeurs nergens terecht. Ze pleiten daarom voor een eigen sanitaire 
voorziening bij de standplaats zoals in andere steden ook het geval is. 
1) Is het college op de hoogte van de wens voor een sanitaire voorziening bij de taxistandplaats? Zo 
ja, is er contact met de Haarlemse Taxivereniging of de chauffeurs geweest? En wat is daar de 
uitkomst van? 
2) Zo nee, is het college bereid actie te ondernemen om een dergelijke sanitaire voorziening te 
realiseren? 
 
D66 
Pauzeknop bij schuldhulp 
In de  media was er de afgelopen dagen veel te lezen over de waarde van de "pauzeknop" bij 
schuldhulp. Iedereen die schulden heeft en bij de gemeente om hulp vraagt, moet een zogenaamde 
'schuldpauzeknop' in kunnen drukken, waardoor schuldeisers tijdelijk op afstand worden gehouden. 
Dat vinden de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverleners, en de gemeenten Amsterdam, Den 
Haag en Eindhoven. 
1. Hoe kijkt het college naar dit instrument en op welke wijze is Haarlem bij dit initiatief betrokken? 
 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/schuldpauzeknop-moet-rust-bieden 
 
Partij voor de Dieren 
‘Onze energierekening stijgt, we moeten nu minder afhankelijk worden van gas uit Rusland en we 
willen klimaatverandering tegengaan.’ Met deze tekst voert de Rijksoverheid campagne om bedrijven 
en inwoners energie te laten besparen door de verwarming lager te zetten. Een goed idee waarbij wij 
hopen en er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat de gemeente Haarlem hieraan meedoet en dus de 
thermostaat naar beneden draait. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. In hoeverre geeft de gemeente Haarlem gehoor aan de oproep om de knop om te zetten? 

2. Hoeveel graden lager kan en gaat de gemeente de verwarming in eigen kantoorgebouwen 

als het Stadhuis en gemeentehuis zetten en welk verschil is er tussen dag en nacht? Hoe gaat 

de gemeente om met ruimtes die niet worden gebruikt (bijv op vrijdagmiddag), gaat de 

verwarming daar dan terug naar 15 graden? 

Actiepartij 
In januari 2020, bij de onthulling van het licht monument van kunstenaar Daan Roosegaarde, werden 
door oa burgemeester de 733 namen van de Joodse, Haarlemse slachtoffers van de holocaust 
opgenoemd. Een waardige herdenking. Maar de Tweede Wereldoorlog heeft zoals bekend meerdere 
systematische slachtoffers gemaakt, waaronder mensen uit de Roma en Sinti gemeenschap. Ook 
geestelijke of lichamelijke beperkingen en seksuele geaardheid waren voor het naziregime grond om 
te worden opgepakt en naar vernietigingskampen te worden gestuurd. 
Uit het stuk van de heer Klemann blijkt dat onvoldoende duidelijk is hoeveel mensen uit de Roma en 
Sinti gemeenschap in Haarlem slachtoffer zijn geworden van de bezetting.  
 
Vragen:  
1. Is het college met Actiepartij eens dat er bij de herdenking van slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog in Haarlem een breder perspectief moet blijven / komen dan alleen de (goed 
gedocumenteerde) joodse geschiedenis? 
2. Ziet het college kans om een onderzoek te (doen) starten naar de aard en omvang van de niet-
joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder mensen uit de Roma en Sinti 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220321_33531619
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/schuldpauzeknop-moet-rust-bieden
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gemeenschap, mensen met lichamelijke/geestelijke beperkingen en (in de ogen van het toenmalige 
regime afwijkende) seksuele geaardheid alsook politieke tegenstanders van het regime? 
 

Trots Haarlem 
Wat gaat U doen aan de ratten overlast in de Staalstraat? 
 
Jouw Haarlem 

Voor een groot aantal dieren zijn knotwilgen een schuil- en broedplaats. Als knotwilgen allemaal 
tegelijk geknot zouden worden, is dat een grote aanslag op al het leven dat van de wilg afhankelijk is, 
zoals vogels, bijen, vlinders en andere insecten.  
Het is belangrijk dat al deze diersoorten hun voedselbron of hun fijne huis blijven houden. Daarnaast 
voeden veel wilde bijen zich met de nectar van de knotwilgen. Dus ook voor de biodiversiteit is het 
belangrijk dat de wilgen niet tegelijk geknot worden. Helaas hebben we geconstateerd dat er in onze 
gemeente niet overal om-en-om geknot wordt, zoals een paar meter over de gemeentegrens in 
Haarlemmerliede wel gebeurd is.  
 

   
 Alle wilgen genot in Haarlem                                                   Iets verderop om-en-om geknot in Haarlemmerliede 

  
Daarom stelt Jouw Haarlem de volgende vragen: 

1) Wie geeft de opdracht tot het knotten van wilgen? 
2) Wie bepaalt of alle wilgen geknot worden of het om-en-om gebeurt? 

 
D66 
Evenementenbeleid Haarlem 2023 
In Haarlem zijn verschillende instellingen aan het wachten op het nieuwe evenementenbeleid. En 
D66 Haarlem eigenlijk ook wel, want deze loopt af dit jaar.  
 
1. Weet het college al wanneer wij het evenementenbeleid op de agenda van de commissie krijgen? 
(Dit was in maart nog niet duidelijk.) 
2. D66 Haarlem krijgt geluiden uit de stad dat initiatieven voor 2023 (en daarna) worden afgehouden. 
Hoe kijk het college aan tegen nieuwe en bestaande initiatieven voor 2023 en verder, waar nu 
eigenlijk geen beleid voor is? En wat doet de evenementencommissie met die aanvragen? 
 3.  Is het college bekend met het kersverse Stichting Haarlem Vinyl Festival? (Met bestuursleden van 
o.a. Patronaat, Philharmonie, Haarlemse Nachtwacht, Conservatorium en Record Industry) En is het 
college bereid met deze stichting in gesprek te gaan over een nieuw evenement vanaf 2023 ondanks 
dit buiten de huidige termijn loopt?   
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Trots Haarlem 
De brandveiligheid in de Helene Swarthstraat, zijn daar al rapporten van de oude flats van Ymere? 
 
Trots Haarlem 
We gaan weer een periode tegemoet waar de burgers het zwaar gaan krijgen, o.a. door de financiële 
situatie met nu al 12%. 
Kunt u ook voor enige verlichting zorgen door ernaar te streven THE PASSION naar Haarlem te halen? 
 
Trots Haarlem 
Woningcoöperaties gehackt. 
" Huurders, je gegevens, incl. ID, bankrek.nr. liggen op straat! " 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5299889/conti-ransomware-cybercriminelen-
aanval-woningcorporaties 
 
De wooncorporaties zijn gehackt lezen wij waardoor alle persoonlijke gegevens nu te koop staan op 
het dark web . Zijn de wooncorporaties hier ook gehackt en wat wordt er gedaan de mensen te 
waarschuwen en dit in de toekomst te voorkomen? 
B,) klopt het trouwens dat de gemeente zelf ook recent gehackt is en wat is daar de schade van en is 
hier officiële melding van gemaakt ? 
 
Trots Haarlem 
https://www.telegraaf.nl/financieel/419749436/chaos-rond-energiegeld-gemeenten-zwalken-met-
uitkeren-toeslag 
We lezen over chaos rond energiegeld bij gemeenten. En de uitkering daarvan. Ook dat gemeenten 
de 800 soms maar moeten voorschieten en dan later moet blijken of de overheid het terug betaald. 
Hoe gaat het hier in Haarlem ? 
 
Trots Haarlem 
Gaan we in Haarlem ook boete invoeren € 95,=, wanneer laadpaalklevers hun auto niet weg halen, 
wanneer accu is volgeladen? 
*Gerechtshof bepaalt: haal je elektrische auto meteen weg bij laadpaal als hij vol is, anders boete*  
 
Wie zijn elektrische auto parkeert bij een openbare laadpaal, moet het voertuig onmiddellijk 
weghalen als de batterij vol is. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.  
En dan maakt het niet uit hoe lang de auto al volgeladen aan de stekker staat. Dat heeft het 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. 
https://www.ad.nl/auto/gerechtshof-bepaalt-haal-je-elektrische-auto-meteen-weg-bij-laadpaal-als-
hij-vol-is-anders-boete~a9b1470e/ 
 
Trots Haarlem 
Notaris en Advocatenkantoor Pels Rycken stopt met notariaat. 
Heeft dit consequenties voor beheer portfolio's gemeente Haarlem? 
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