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CU 
Er zijn in Haarlem veel klachten over rondslingerende deelscooters bijvoorbeeld langs de Zijlweg. 
Alleen bij het station is een zone waar deze voertuigen niet lukraak mogen worden neergezet. Is het 
college bereid maatregelen te nemen om de overlast in woonwijken te beperken? Concreet: is het 
college bereid op korte termijn een proef te doen in een paar woonwijken en daar exacte locaties 
aan te wijzen waar de deelscooters moeten staan? 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20220207_74688838/haarlemmer-in-actie-tegenoverlast-
van-deelscooters-ik-heb-bordjes-opgehangen-en-dat-werktsupergoed 

 
SP 
Hoe kijkt de burgemeester terug op de acties van de nachtcultuur afgelopen weekend? 
Krijgt het Patronaat de dwangsom opgelegd voor de actie van afgelopen weekend? 

 
D66 
- Heeft de wethouder de brief gelezen die door het bestuur van VVE Pampus Bestuur verstuurd is 
over brandveiligheid? 
- Is de wethouder voornemens op deze brief te acteren en zo ja, op welke manier? 

 
GLH 
’Schandalig die camera’s’. Haarlemse Oeigoer Abdukayyum Jappar vindt overheid medeschuldig aan 
schending van mensenrechten | Haarlems Dagblad 
 
N.a.v. het bericht over Chinese camera's en schending van de mensenrechten. Hoeveel Chinese 
camera's hangen er in onze openbare ruimte? Is het college bereid deze camera's te vervangen door 
camera's gemaakt in Europa? Is het mogelijk om producten uit China, vanwege de schending van de 
mensenrechten, niet meer in te kopen als gemeente?  

 
VVD 
Voor het vragenuur heeft de VVD de volgende vragen rondom de ontwikkeling Schipholweg 1; 
- Het project heeft grote invloed op de huidige buurt, bewoners willen graag participeren (zie ook de 
brief die ter kennisname aan de raadsvergadering van 17-2 hangt) maar stoten telkens weer de neus 
en moeten overal achteraan ‘jagen’, acht de wethouder dit de juiste vorm van omgang met 
bewoners die zich zorgen maken om hun buurt? 
 
- Hoe staat de wethouder er tegenover dat een select gezelschap van bewoners wel wordt 
uitgenodigd voor een gesprek maar dat de buurt verder niet op de hoogte wordt gesteld van een 
bijeenkomst ondanks aandringen van de genodigde bewoners? Waarom wordt er een verschil in 
informatievoorziening gecreëerd? 
 
- Het SPVE is vastgesteld met een norm voor de bezonningsstudie, enkele bewoners hebben dit in 
mogen zien en het viel hen op dat de geprojecteerde zon op het dak het meetpunt was. Aangezien 
de bewoners tuinen hebben en geen dakterrassen maken zij zich zorgen over de zon in de tuin, kan 
de wethouder aangeven waarom de zonprojectie vanaf het dak gemeten wordt en of dit de juiste 
manier van toepassing van een bezonningsstudie is? 
 

Trots Haarlem 
Vraag  voor college wie beslist er als iemand op een lijst staat dat deze geen zitting mag nemen op 
een stem bureau? Vrijwel alle partijen hadden wel iemand zitten op een stem bureau. 
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Jouw Haarlem 
Momenteel worden er bomen geplant. Uit de stad krijgen we signalen dat het planten van bomen 
niet in overleg gaat, en dat het lijkt alsof de bomen lukraak ergens worden geplant. Ook zijn er 
voorbeelden van bomen die eerste geplant zijn, en later zijn weggehaald zoals op het 
Batavierenplantsoen. 
-Klopt het dat er bomen zonder overleg met bijvoorbeeld wijkraden worden geplant? 
-Zo ja, gaat het college voortaan wel in overleg? 

 
CU 
Smileypalen Vondelkwartier 
De wijkraad Vondelkwartier meldt dat auto’s in 30 km straten in de wijk te hard rijden omdat in veel 
straten drempels ontbreken. De wijkraad wil daarom graag smileypalen die auto’s er op wijzen dat ze 
te hard rijden, bijvoorbeeld op de Muiderslotweg. Is het college bereid daar zo’n paal te plaatsen? 

 
Jouw Haarlem 
Gemeenten hebben de beschikking gekregen over gratis zelftests en mondkapjes voor minima. 
-Verdeelt de gemeente Haarlem deze middelen onder de minima? 
-Zo ja, hoe gebeurt dat en hoe weten de mensen dat ze hiervoor in aanmerking komen? 

 
ChristenUnie 
Afvalcontainers Lorentzplein 
De gemeenteraad heeft klachten ontvangen van een inwoner die al anderhalf jaar herhaaldelijk bij 
de gemeente aan de deur klopt over afvalcontainers aan het Lorentzplein. De klacht gaat zowel over 
herhaaldelijke overlast van afvaldumping als over de locatie van de containers. Is de wethouder 
bereid met deze bewoner te kijken of een betere locatie mogelijk is nu het hele gebied rond het 
Houtplein op de schop gaat en op deze locatie meer te handhaven? En natuurlijk is dit maar een 
casus maar deze is wel aanleiding voor een meer politieke vraag: wat gaat de wethouder er aan doen 
dat burgers in dit soort gevallen niet anderhalf jaar voor hun gevoel van het kastje naar de muur 
worden gestuurd maar gewoon snel een duidelijk antwoord krijgen of er aan een oplossing wordt 
gewerkt en hoe lang dit gaat duren en zo nee, waarom de gemeente geen oplossing kan bieden? 

 
 


