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D66 
De beheerder/verhuurder van Plaza West geeft in haar verhuuradvertenties voor Plaza West-
appartementen aan: "bij bijna alle gehuurde appartementen behoort 1 parkeerplaats (een 
“zwerfplek”) in de desbetreffende parkeergarage." (zie 

bijvoorbeeld https://ikwilhuren.nu/huurwoningen/haarlem/2359-plaza-west/knoxstraat-2). - 
Is het college het met D66 eens dat verhuurder eerlijker over de parkeersituatie voor Plaza West zou 
moeten communiceren (er zijn 237 ondergrondse parkeerplekken op totaal van 306 huishoudens, 
oftewel 77% van de appartementen kan 1 auto kwijt) zodat (potentiële) huurders van Plaza West 
beter weten waar ze aan toe zijn wat betreft het autobezit en -gebruik bij het wonen aldaar? 
- De huidige bewoners geven aan dat het eerder (ook) niet duidelijk was dat er niet voor iedereen 
een parkeerplek is en er nu dus meer nodig zijn. Zij parkeren nu vaak op de Eysinkweg maar naar 
verluidt is daar sinds 7 november j.l. een parkeerverbod ingesteld door de gemeente. Direct rondom 
het wooncomplex Plaza West is meer dan voldoende parkeergelegenheid is op privaat grondgebied, 
maar bewoners geven aan dat daar zeer weinig gebruik van wordt gemaakt vanwege de gevraagde 
abonnementsprijs.  
Heeft de gemeente een beeld of informatie over de bezetting van deze parkeerplekken? 

- In het HD (https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220812_55768251) heeft de eigenaar 
(Vos Albert Heijn) van het private parkeerterrein gezegd in gesprek te willen met bewoners en 
beheerder Plaza West om te zorgen dat er wel gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. 
Tot op heden is dat gesprek volgens de bewoners echter niet van de grond gekomen en kunnen zij 
geen contact krijgen met de betreffende eigenaar.   
Ziet de wethouder mogelijkheden om dit gesprek te laten plaatsvinden? 
 
Trots Haarlem 
Wil de burgemeester onderzoeken waarom het steeds mis gaat met bruggen? Ook dat ze niet op 
afstand bediend worden. 
 
Actiepartij en CDA 
De Schuur heeft vorige week een brief aan raadsleden gestuurd waarin zij aangeeft zonder 
overbruggingsfinanciering eind 2023 de deuren mogelijk te moeten sluiten. 
Vraag 1.: Kan het college een reflectie geven op deze brief? 
 
De Schuur ziet mogelijkheden in een verbeterde exploitatie indien een extra ruimte kan worden 
gebruikt. Deze ruimte wordt momenteel bewoond. Gesprekken hierover tussen Schuur en gemeente 
lopen al een aanzienlijke tijd. 
Vraag 2.: Wat is de status van de verkenning van deze door de Schuur gewenste uitbreiding en 
verbouwing?  
Vraag 3.: Ziet het college kans een raadsinformatiebrief op te stellen en deze in januari of februari ter 
bespreking aan de Commissie Ontwikkeling aan te bieden? 
 
GLH 
Is er beleid tav beperking van feestverlichting en de uren dat deze verlichting brandt? 
Noem het 'feestverlichting' bij gebrek aan een betere benaming. Met feestverlichting bedoelen we 
de lampjes die we steeds vaker in de bomen in het centrum van de stad tegenkomen- op de 
Oude Groenmarkt, het Klokhuisplein en aan nu inmiddels langs ongeveer het hele  Spaarne 
bijvoorbeeld. Deze verlichting hangt en brandt het hele jaar door en brandt aanzienlijk langer dan 
tussen 4 en 01.00 uur zoals uit de beantwoording van de eerder gestelde technische vragen werd 
verondersteld.  
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Jouw Haarlem 
In verschillende media lezen we dat de Haarlemse rechtbank vindt dat met de verplaatsing van het 
demonstratievak naar de overkant van Bloemenhove het demonstratierecht te veel wordt 
beperkt. Daar wil Jouw Haarlem graag een tweetal vragen over stellen: 
-Hoe staat het college tegenover de uitspraak van de rechter? 
-Is het college het met Jouw Haarlem eens dat het belangrijk is om in hoger beroep te gaan tegen de 
uitspraak van de rechter? 
 
CU 
Voorzitter, op stations verdwijnen nog veel plasticflesjes in de prullenbak of in de omgeving op 
straat. Reizigers kunnen hun statiegeldfles alleen omruilen voor statiegeld in de supermarkt en die is 
vaak ver weg. Daarom is afgelopen week op station Utrecht een inlevermachine voor 
statiegeldflesjes geplaatst (zie onderstaand bericht van Nos.NL). De ChristenUnie vindt dit een heel 
goed initiatief. Op korte termijn komen er ook dergelijke machines in Eindhoven, Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. NS verwacht alleen al op deze 5 stations per jaar 15 miljoen flesjes in te 
zamelen. Haarlem kan natuurlijk niet achterblijven. Daarom is mijn vraag aan de wethouder 
duurzaamheid: bent u bereid contact op te nemen met NS en te zorgen dat Haarlem snel ook zo’n 
inlevermachine krijgt? En als u dan toch contact legt: misschien kunt u namens de wethouder cultuur 
ook vragen of NS mogelijkheden ziet een stationspiano te plaatsen in onze monumentale 
stationshal?!  
 
Bron: https://nos.nl/artikel/2451577-utrecht-cs-eerste-station-met-inlevermachine-voor-
statiegeldflesjes 
 
HvH 
Sinds Hart voor Haarlem een afdeling heeft in Schalkwijk, ontvangen wij klachten over de vervuiling 
van parken en plantsoenen met etensresten. Wij veronderstellen dat dit probleem wordt 
veroorzaakt door Haarlemmers die gehoor geven aan het  islamitische gebod om geen voedsel te 
verspillen, maar aan behoeftigen en dieren te geven. 
Een paar jaar geleden 2017?  is er een proef geweest van Spaarnelanden met speciale 
broodcontainers in Schalkwijk. 
- Wat is de stand van zaken, zijn die containers nog in gebruik? 
- Is er een jaarlijkse evaluatie van Spaarnelanden? 
- Wordt het geen tijd voor een nieuwe frisse campagne, gezien ook de toenemende overlast van 
ratten? 
 
 
D66, GL en AP 
Afgelopen maandag heeft de rechter uitspraak gedaan in 2 verschillende zaken aangespannen door 
anti-abortusdemonstranten Pro Life en Verein Donum Domini. Met deze uitspraken concludeert de 
rechter dat betogers van Verein Donum Domini toch dichterbij de kliniek mogen staan en de 
betogers van Pro Life zich helemaal niet meer aan een demonstratievak hoeven te houden. 
 

1. Hoe beoordeelt de burgemeester deze uitspraken van de rechter?  
2. Gaat de gemeente Haarlem in hoger beroep en wordt er een voorlopige voorziening 

gevraagd? 
3. Heeft de burgemeester ook contact gehad met zijn college burgemeester in Heemstede over 

verdere (juridische) acties? 
4. Wat is het handelingsperspectief voor de gemeente Haarlem om de belangen en de 

veiligheid van vrouwen onderweg naar de kliniek te borgen? M.a.w. welke mogelijkheden 
heeft de gemeente om vrouwen een ongehinderde toegang tot de kliniek te geven? 

5. Betekent dit nu dat er aan dossieropbouw moet worden gedaan bij elke betoger? 
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Trots Hlm 
Er zijn steeds meer daklozen en bedelaars in de binnenstad. 
Kan het college onderzoeken of er wel voldoende plek is voor deze toename ?  
 
AP 
Hierbij enkele raadsvragen betreffende de onbedoelde publicatie van de geheime antwoorden op 
vragen inzake de Fietsznfabriek. nb. de inhoudelijke afweging onder de geheimhoudingsplicht te 
brengen stellen wij bij de raadsvergadering aan de orde. 
Naar aanleiding van het bericht in Haarlems Dagblad d.d. 15 november de volgende vragen: 
Vraag 1: Kan het college aangeven in hoeverre deze onbedoelde publicatie van geheime informatie 
een incident betreft of moet er vanuit worden gegaan dat op grotere schaal geheime informatie op 
de website van de gemeente is gepubliceerd? 
Vraag 2. Indien meer informatie onbedoeld is gepubliceerd, hoe taxeert het college de risico's voor 
de economische / financiële belangen van de gemeente en eventueel betrokken derden? 
Vraag 3: Kan het college aangeven of onbedoelde publicaties kunnen worden voorkomen door in de 
werkprocessen hier waarborgen voor in te bouwen? 
 
Jouw Haarlem 

Het kabinet heeft afgelopen maandag bekendgemaakt in welke grote 
infrastructurele projecten het de komende tien jaar wil investeren. Het gaat om totaal 7,5 
miljard euro waarvan ruim 4 miljard naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarbij ook 
Haarlem aangesloten is. Ook wordt de komende tijd onderzocht hoe de Noord-Zuidlijn naar 
Schiphol en Hoofddorp kan worden doorgetrokken.  
Op 27 februari 2020 heeft Jouw Haarlems samen met D66 de motie ‘Trek die lijn 
door’ingediend die breed werd gesteund. We vroegen toen het college om te lobbyen voor 
aansluiting van Haarlem bij de Noord-Zuidlijn. Nu het kabinet besloten heeft er flink wat geld 
voor uit te trekken wordt het doortrekken van de metrolijn steeds serieuzer. Vandaar onze 
vragen: 
-Wat heeft het college tot nu toe ondernomen om onze motie uit te voeren? 
-Wat gaat het college doen om naar aanleiding van het voornemen om de Noord-Zuidlijn 
naar Schiphol/Hoofddorp door te trekken, een voet tussen de deur te krijgen en Haarlem 
aan te laten haken? 
 
 


