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CU
Sinds 2014 wordt al naar een locatie gezocht voor de huisartsenpraktijk “De Huisarts” die al weer
meer dan drie jaar in een noodgebouw zit in de Orionzone. Nu hebben wij begrepen dat vlak voor de
zomer met de zonemanager is gesproken over twee mogelijkheden die op relatief korte termijn een
oplossing kunnen bieden. Sindsdien is er echter radiostilte vanuit de gemeente. Begin september
bleek dat in elke variant van de ontwikkeling van Orionzone die nu op de tekentafel ligt de
huisartsenpraktijk niet is opgenomen. De tijd dringt en voor één van de oplossingen dreigt het nu te
laat te worden. De huisartsenpraktijk heeft begin dit jaar zelfs aangeboden menskracht beschikbaar
te stellen op haar kosten gezien de ambtelijke capaciteitstekort. De ChristenUnie heeft hierover de
volgende vragen:
1. Waarom heeft het college geen gebruik gemaakt van de huisartsenpraktijk?
2. Waarom heeft het college na juni dit jaar niet meer gereageerd op de twee concrete plannen
die zijn voorgesteld?
3. De minister is van plan gemeenten plichten te geven als het gaat om de huisvesting voor
huisartsen. Klopt dat en zo ja, hoe gaat het college er nu werk van maken dat er snel een
oplossing komt voor deze huisartsenpraktijk? Wil het college zich alsnog inspannen voor de
genoemde twee locaties?
Jouw Haarlem
In de Korte Houstraat rijden vooral elektrische fietsen regelmatig te hard, wat veiligheidsrisico’s tot
gevolg heeft. Bewoners hebben daarom een bloembak op straat geplaatst om de snelheid eruit te
halen. Handhaving heeft de bewoners echter te kennen gegeven dat de bloembak weggehaald dient
te worden, hetgeen de bewoners inmiddels gedaan hebben. Wel willen ze graag in gesprek over
mogelijkheden om de situatie in de straat veiliger te krijgen. Daarom onze vraag aan het college: - Is
het college bereid in overleg met de bewoners aan de Korte Houtstraat te treden om te kijken wat er
gedaan kan worden om de snelheid van vooral elektrische fietsen te beperken?
Trots Haarlem
Geacht college wilt u onderzoeken of het mogelijk is kinderen een ontbijt aan te bieden in deze
moeilijke tijden?
GLH
Februari 2022 heeft deze raad de motie Haarlem hartje Houtrakpolder aangenomen. In deze motie
werd het college verzocht in alle mogelijke gremia uit te dragen dat Haarlem tegen de uitbreiding van
de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder is. Vorige week heeft de 2e kamer een motie
aangenomen waarin de regering wordt verzocht met provincie Noord-Holland en omliggende
gemeenten in overleg te treden op welke manier de Amsterdamse haven uitgebreid kan worden in
de Houtrakpolder. Een onzalig plan om midden in deze klimaatcrisis nog meer groen op te offeren
voor grijs.
Vraag: Kan het college aangeven wat er sinds het aannemen van deze motie met deze oproep is
gebeurd? En is het college bereid contact op de zoeken met regionale stakeholders om het
standpunt van Haarlem uit te dragen?
CU
Sinds kort is flitsbezorger Flink actief op Rijksstraatweg 67-71.
1. In hoeverre past dit binnen het nieuwe gemeentelijk beleid voor flitsbezorgers en hoe lang weet
de gemeente al dat dit bedrijf hier komt? De directe buren werden namelijk compleet verrast door
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deze ontwikkeling en voor zover wij weten was het juist de bedoeling dat hier woningen zouden
komen.
2. Is de wethouder bekend dat door leveranciers van Flink vrachtwagens parkeren op het net
compleet vernieuwde fietspad en daarbij de doorgang voor fietsers blokkeren? Wat gaat de
wethouder daaraan doen?
Jouw Haarlem
Haarlemse bomen gebruikt voor bio-massa?
De gemeente Haarlem heeft Boomverzorgingsbedrijf Kemp uit Schalkwijk (gemeente Houten) in de
arm genomen voor een opdracht aan de Zuid-Schalkwijkerweg. Daar moesten bomen gerooid
worden die tevens door het bedrijf afgevoerd zijn. Op de website van het bedrijf staat dat ze
biomassa als bron van duurzame energie zien en dat ze jaarlijks grote hoeveelheden shredderhout
produceren ten behoeve van energiecentrales. Zie link: Biomassa als bron voor duurzame energie |
Kemp Schalkwijk.
Daar heeft Jouw Haarlem een aantal vragen over:
-Is er sinds de aanname van het amendement ‘Biomassa snijdt geen hout’ op 26 juni 2019 Haarlems
hout gebruikt in bio-massacentrales?
-Is het college ervan op de hoogte dat er in Haarlem boomverzorgingsbedrijven ingeschakeld worden
die hout aan biomassacentrales leveren?
-Zo ja, is het college het met Jouw Haarlem eens dat we daar direct mee moeten stoppen?
Trots Haarlem
In alle ontwikkelzones zien we nergens locaties voor woonwagen locatie. Waarnemer komt dit
college met plannen voor deze mensen?
GLH
In de media wordt veel aandacht besteed aan het feit dat door de oplopende energierekeningen en
de inflatie minima niet meer rond kunnen komen. In Haarlem hebben wij gelukkig als ondersteuning
voor deze mensen de Voedselbank.
Is het college bekend dat bij de Voedselbank slechts 150 mensen/gezinnen staan ingeschreven ?
Is het college bekend dat/of de sociaal wijkteams nog altijd de mensen aanleveren die in aanmerking
komen voor de voedselbank ?
Zijn deze sociaal wijkteams in staat om proactief en snel genoeg in te spelen op de huidige situatie ?
Wordt ook via andere kanalen, zoals bijv de schuldhulpverlening gewezen op de mogelijkheid van de
Voedselbank ?
Vindt u ook dat in deze moeilijke tijd de hulp van de Voedselbank met beide handen moet worden
aangegrepen ?
Jouw Haarlem
Flexwoningen
Vandaag kopte de Volkskrant dat het Rijk 2000 flexwoningen heeft besteld om deze tegen gunstige
voorwaarden aan gemeenten en corporaties beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen spoedzoekers
zoals gescheiden mensen, jongeren en asielzoekers sneller aan een woning geholpen worden.
Gemeenten kunnen intekenen en er is ook een garantieregeling van het Rijk om bijvoorbeeld
financiële risico’s op te vangen (zie link; Rijk koopt 2.000 flexwoningen, maar heeft nog geen locatie
om ze neer te zetten (volkskrant.nl)). In het Haarlemse coalitieakkoord staat dat er deze periode 250
flexwoningen geplaatst zullen worden. Vandaar onze vragen:
-Is het college op de hoogte van de gunstige rijksregeling t.b.v. flexwoningen?
-Zo ja, is het college bereid een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van flexwoningen in
Haarlem?
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Jouw Haarlem
Vliegtuigen vliegen sinds een aantal maanden met grote regelmaat heel laag over Haarlem, vaak ook
al heel vroeg in de ochtend. Het valt veel mensen op, en het geluid wordt vaak als hinderlijk en soms
als beangstigend ervaren.
Kan het college bevestigen dat de laatste tijd meer vliegbewegingen laag boven Haarlem
plaatsvinden?
Zo ja, wat is de reden voor deze toename en ziet het college mogelijkheden om in overleg te treden
met Schiphol om aan deze overlast een einde te maken?
Jouw Haarlem
De vier wijkraden in Schalkwijk krijgen geregeld signalen dat het voor nieuwe bewoners in Schalkwijk
een probleem is om een huisarts te vinden. Gezien het grote aantal nog te bouwen woningen en
daarmee toename van het aantal bewoners, maken de wijkraden zich zorgen over de
beschikbaarheid van het aantal huisartsen.
Daarom stelt Jouw Haarlem de volgende vragen:
-Herkent het college de signalen dat huisartsen voor nieuwe bewoners niet goed beschikbaar zijn in
Schalkwijk?
-Speelt dit probleem ook in andere Haarlemse wijken?
-Is er beleid op het aantal beschikbare huisartsen per wijk/inwoner?
-Is het college bereid in overleg te treden met bijvoorbeeld de wijkraden en huisartsen om naar
oplossingen te zoeken?
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