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GroenLinks 
Klopt het dat het niet mogelijk is om een lucht warmtepomp te installeren bij een monument?  
Klopt het dat dat niet is omdat het technisch niet haalbaar is om met de huidige warmte technieken 
van het gas af te gaan met een warmtepomp en een monument maar ligt aan de beoordeling van de 
esthetiek?  
 
ChristenUnie 
Fietsenstalling Raaks 
Op 10 maart is de nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij de Raaks geopend. In het blad van de 
Fietsersbond staan hierover twee klachten waar de ChristenUnie graag reactie op zou hebben van de 
wethouder en de burgemeester: 
 
1. Er zijn tijdelijke verwijsborden. Wanneer komen de definitieve? 
2. Er komen in de openbare ruimte weer meer fietsparkeervakken zonder fietsklemmen of nietjes 
terwijl de burgemeester juist eerder heeft gezegd dat je je fiets moet aanbinden om diefstal te 
voorkomen. Dat kan niet in een vak! Bovendien kun je in fietsvakken je fiets niet beschermen tegen 
omvallen. Dat leidt niet alleen tot verrommeling maar ook tot schade aan fietsen. Is het college 
daarom te beginnen bij de Raaks bereid af te stappen van de fietsvriendelijke parkeervakken en in 
plaats daarvan te gaan werken met een parkeerduurbeperking zodat langparkeerders naar de 
ondergrondse stalling worden gelokt? 
 
Actiepartij 
Begin december 2021 is er een brand geweest op een woonboot, de Vita Nova, aan het Zuider Buiten 
Spaarne. 
Nu ligt het uitgebrande casco nog steeds op die plaats. 
Kan het college aangeven wat de reden is van het gegeven dat de uitgebrande boot er nog zo bij ligt? 
Is het college van plan om actie te ondernemen om hier iets aan te doen en zo ja welke? 
 
Jouw Haarlem 
Op de website van de gemeente Haarlem staat sinds vorige week een bericht over de energietoeslag 
voor lage inkomens, zie link: Eenmalige energietoeslag voor financieel kwetsbaren - Gemeente 
Haarlem  
Vanuit verschillende hoeken krijgen we signalen dat het bericht helaas geen antwoord biedt op 
simpele vragen als wat de concrete inkomenseis is voor de energietoeslag. Volgens Jouw Haarlem 
kan er qua informatiewaarde inderdaad heel wat verbeterd worden. Zo hebben gemeenten als 
Breda, Groningen en Nijmegen duidelijk aangegeven wat per categorie de inkomenseisen zijn om in 
aanmerking te komen voor de energietoeslag. Zie hieronder het voorbeeld van Den Helder. 
 
-Is het college bereid om z.s.m. de informatie op de website aangaande de voorwaarden voor de 
energietoeslag zoals bijvoorbeeld Den Helder doet aan te passen zodat mensen weten of ze in 
aanmerking. Hierbij de link naar de website van Den Helder: Energietoeslag - Gemeente Den Helder 
 
Partij voor de dieren 
De gemeente Haarlem heeft bij de Nieuwe indeling evenementensubsidie 2020-2023 (vastgesteld in 
2019)  meerjarenafspraken met Stichting Bloemencorso Bollenstreek opgenomen. Hier is voor de 
periode van 2020-2023 een bedrag van 100.000 Euro gereserveerd. Dit is 21% van het totale bedrag 
dat de gemeente beschikbaar stelt voor alle evenementen die subsidie ontvangen. De Stichting 
Bloemencorso Bollenstreek is daarmee met afstand de grootste subsidie ontvanger van alle 
evenementen in Haarlem. (Bevrijdingspop volgt met € 55.000 subsidie). Tevens stelt de gemeente in 
haar kernboodschap evenementen te willen verduurzamen.  
De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen: 

https://www.haarlem.nl/nieuws/eenmalige-energietoeslag-voor-financieel-kwetsbaren/
https://www.haarlem.nl/nieuws/eenmalige-energietoeslag-voor-financieel-kwetsbaren/
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Geld_en_schulden/Energietoeslag
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1) Door corona heeft het Bloemencorso twee jaar geen doorgang kunnen vinden. Heeft dit effect 

op het gereserveerde subsidiebedrag van € 100.000,-? Vervalt een deel van dit bedrag of wordt 

het doorgeschoven? Of kan het gehele bedrag alsnog nu voor de editie van 2022 en 2023 

gebruikt worden? Heeft de Stichting Bloemencorso Bollenstreek alsnog de subsidie 

aangevraagd? Indien ja, hoeveel? 

2) Waarom ontbreekt Stichting Bloemencorso Bollenstreek in de puntenlijst beoordelingscriteria 

Evenementensubsidie 2020-2023?  

3) Indien subsidie is verleend voor de aankomende editie van het bloemencorso, hoe rijmt het 

college dit met de duurzaamheidscriteria ten aanzien van bewustwording van het publiek over 

duurzaamheid? Of de visie van de organisatie over duurzaamheid voor de komende jaren? Dit 

door de constatering dat lelies en tulpen (na aardappels) tot de meest intensief bespoten 

gewassen behoren en dat het gebruik van landbouwgif ook inde glassierteelt relatief hoog is? 

4) Is het college voornemens in haar nieuw op te stellen evenementenbeleid niet sec naar de 

duurzaamheid van de uitvoering van het evenement te kijken maar ook naar de duurzaamheid 

van sector zelf die wordt vertegenwoordigd door het evenement? 

 

Trots Haarlem 
Café Storing, wij krijgen klachten over bewoning aan de Houtplein kant, is daar vergunning voor 
verleend? Gaat het college hier maatregelen tegen deze wildgroei nemen? 
 
PvdA 
In Utrecht is besloten om vrouwen die naar een abortuskliniek gaan te laten begeleiden door een 
buddy.1 Deze buddy kan voorkomen dat de vrouwen last hebben van anti-abortusdemonstranten. In 
Haarlem wordt er regelmatig bij de Bloemenhovekliniek gedemonstreerd en dat zorgt voor zeer 
onaangename situaties voor de vrouwen die naar deze kliniek gaan. Is het college bereid om hier in 
Haarlem ook met een buddysysteem te gaan werken, om zo de overlast van de demonstranten te 
verminderen of zelfs te voorkomen?  
1 https://nos.nl/artikel/2425916-abortusbuddy-loopt-even-mee-om-demonstranten-weg-te-houden 
 
ChristenUnie 
Klachten Westergracht 
Bij Plaza West is het fietspad hersteld na alle bouwwerkzaamheden. Om fietsverkeersstromen uit 
elkaar te houden is er een middeneiland gekomen. Dit eiland is echter verhoogd aangelegd en ook 
nog eens uitgevoerd met rechte banden in plaats van schuine banden wat een groot risico geeft op 
ongelukken. Is de wethouder bereid de situatie ter plekke aan te passen zodat het weer veilig is voor 
fietsers door het eiland overrijdbaar te maken, op gelijke hoogte met het fietspad? 
(Zie ook bijgevoegde foto uit het magazine van Fietsersbond Haarlem en omgeving) 

 
1 https://nos.nl/artikel/2425916-abortusbuddy-loopt-even-mee-om-demonstranten-weg-te-houden 

https://nos.nl/artikel/2425916-abortusbuddy-loopt-even-mee-om-demonstranten-weg-te-houden
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Trots Haarlem 
Bewoners van de Gouwstraat en omgeving hebben nog steeds klachten vanwege de bouw aan de 
Schipholweg, Waarom wordt de buurt waar de klachten vandaan komen niet meer betrokken en 
luister naar de bewoners? 
 
 
ChristenUnie 
Wachtlijst paspoorten 
Het duurt op dit moment vier weken tot inwoners van Haarlem een afspraak kunnen maken voor het 
maken van een nieuw paspoort. Dit is in de meeste gevallen nog wel te overzien maar voor 
spoedaanvragen gelden dezelfde vier weken. Je krijgt dan alleen je paspoort een paar dagen eerder. 

1. Vier weken voor het aanvragen van een paspoort lijkt ons een behoorlijke wachtlijst. Wat 
doet het college om deze achterstand snel weg te werken? Want de zomervakantie drukte 
moet nog komen. 

2. Waarom duurt het ook voor het maken van een afspraak met spoed vier weken? Kan dat niet 
sneller? Bijvoorbeeld door in de agenda tijdslots te reserveren voor spoedaanvragen zoals 
huisartsen dat bijvoorbeeld doen? 

ChristenUnie 
Fietspad tussen fietsbrug en fietstunnel Schoterbos 
Vanavond is er een inspreker over de nieuwe fietsbrug over de Jan Gijzenvaart bij de jeugdherberg 
van Stay Okay. Deze nieuwe fietsbrug is bijna klaar en zal uiteindelijk een directe aansluiting krijgen 
met het populaire fietstunneltje onder de Westelijke Randweg naar het Schoterkerkpad. Alleen… die 
aansluiting is onderdeel van een ander project: de herinrichting van de Jan Gijzenkade. En dat duurt 
nog een jaar. Het gevolg is dat er nu een tijdelijke situatie wordt aangelegd. Dit kost niet alleen 
onnodig geld, het is in potentie ook erg gevaarlijk omdat de weg daar in een bocht ligt en druk wordt 
bereden door bussen en auto’s. De ChristenUnie vraagt daarom aan het college: is het niet mogelijk 
de aansluiting tussen fietsbrug en fietstunnel versneld aan te leggen volgens het definitieve plan. Het 
gaat slechts om ongeveer 20 meter fietspad...  
 
Trots Haarlem  
Wil de gemeente Haarlem de wooncorporaties steunen in hun streven naar 1 keurmerk voor prefab 
woningen, zodat we gezamenlijk sneller huizen kunnen bouwen? 
Zie foto  
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