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PvdD 
1)      op 17 november j.l. Is het nieuwste  burgerwetenschapsonderzoek ‘Vang de watermonsters’ en 
het validatieonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)  gepubliceerd.  
https://unievanwaterschappen.nl/waterkwaliteit-in-sloten-vennen-en-grachten-nog-steeds-
onvoldoende/  
 Op landelijk niveau krijgt slechts 20% van de onderzochte wateren een voldoende. In de gemeente 
Haarlem zijn circa 14 proefmonsters genomen.  Geen enkelproefmonster heeft een voldoende 
kwaliteit gekregen en op een aantal plekken (bijv sloten in de Hekslootpolder) is de waterkwaliteit als 
slecht beoordeeld. Hoe kijkt de wethouder naar deze resultaten? 
 2)    Heeft de gemeente Haarlem nav dit onderzoek contact gehad met het Hoogheemraadschap 
Rijnland om de resultaten te bespreken of is zij voornemens dit te doen? 
 3)     Heeft de gemeente Haarlem voldoende zicht op de oorzaken van de matig tot slechte kwaliteit 
van de kleine wateren binnen de gemeente? 
4) Zijn er op korte termijn (voorafgaand aan behandeling integrale waterplan in Cie Beheer) al 
maatregelen te verwachten om de waterkwaliteit te verbeteren? 
 
 

Trots Hlm 
Bij Dietsveld zijn de coalitiepartijen in gesprek gegaan met bewoners over de nieuwe betaald 
parkeren plannen voor heel Haarlem. 
A Vindt het college het een goed idee om met bewoners in gesprek te gaan en ideeën op te halen 
welke mogelijke andere oplossingen er zijn voor parkeren? 
B Vindt het college ( net als Trots Haarlem) het niet een goed idee een burgerberaad over dit 
onderwerp te houden? 
C Vindt het college ( net als Trots Haarlem) het niet een goed idee een referendum over dit 
onderwerp te houden nu echt zwart op wit wordt gezegd dat het heel Haarlem zal betreffen? 

 
 
 
 
PvdD 
Bladblazers in het Kenaupark 
31 oktober deed de gemeente een bericht uit hoe zij omgaat met het vallende herfstblad. 

https://haarlem.nl/start-opruimen-van-bladafval  Daarin stelt zij dat wegen, fiets en wandelpaden 

worden vrijgemaakt om onveilige situaties te voorkomen en dat Spaarnelanden vooral bladeren 

opruimt op doorgaande wegen. Daarnaast doet de gemeente een oproep aan burgers om het blad in 

groenstroken en in de tuin te laten liggen teneinde een goede schuilwinterplek voor insecten en 

egels te creëren. Op 22 werd er echter volop in het Kenaupark blad geblazen en op 23 november lag 

al het blad klaar om afgevoerd te worden. Daarnaast reed er ook nog een grasmaaier op het veld. 

1)      Hoe kan het dat Spaarnelanden het blad niet laat liggen in het Kenaupark daar het daar geen 

gevaar oplevert voor auto’s, fietsers en wandelaars?  

2)      Waarom wordt het blad afgevoerd en niet verspreid onder de bosjes en struiken aan de 

oostzijde van het Kenaupark? 

3)      Wat is de stand van zaken tav de uitfasering van benzine bladblazers en de vervanging door 

elektrische bladblazers? Wanneer is deze vervanging te wachten?  
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