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PvdA 

De leef- en woonsituatie aan de Orionweg / Hélène Swarthstraat in Haarlem-Noord is ronduit 
zorgwekkend en veel bewoners hebben ons laten weten dat ze zich niet veilig voelen in en rond hun 
eigen huis. Deze situatie is met de burgemeester & Ymere besproken, maar de bewoners zitten nog 
steeds in onzekerheid. Kan de burgemeester daarom op zeer korte termijn met maatregelen komen 
om de veiligheid in die buurt te vergroten? En aan welke maatregelen wordt er dan gedacht?  
 
Zie voor meer informatie recent artikel in het Haarlems Dagblad: 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220703_63883577?utm_medium=organic&utm_source
=google  
 

Actiepartij 
Subsidie Energiebesparing gemeente Haarlem 
Via de website https://www.duurzaambouwloket.nl/rrew-haarlem worden inwoners van Haarlem in 
de gelegenheid gesteld om voor 90 euro gratis energie besparende maatregelen te treffen. Op de 
website is te zien dat deze regeling eindigt per 31-12-2022 en dat (per zaterdag 24 september jl) 359 
Haarlemmers zijn voorgegaan, dat er voor Haarlemse huurders de pot leeg is en voor Haarlemse 
woningeigenaren nog 267.690 euro beschikbaar is. 
Actiepartij heeft de volgende vragen: 
1.  Kan, gelet op de ontwikkeling van de energiecrisis en de wens tot beperking van energiegebruik 
middels verduurzaming deze regeling worden verlengd na 31-12-2022? 
2. Kan het resterende bedrag, gelet op de energiecrisis, alsnog ook voor huurders 
beschikbaar  worden gesteld (en zo ja, ook aan huurders van sociale huurwoningen)? 
 

Trots Haarlem 
Door de extreem hoge energierekening zien ook steeds meer bedrijven hun bestaansrecht in gevaar 
zien komen. 
We zijn ook in de fase gekomen, dat zelfs bedrijven werknemers ontslaan. 
- Welke signalen heeft gemeente Haarlem, dat bedrijven dusdanig in de financiële problemen komen 
door bv terug betalen Corona subsidies en uitgestelde belasting en de extreem hoge 
energierekening, dat ze werknemers moeten ontslaan? 
Heeft het college een lokaal plan om hoge werkloosheid in Haarlem te voorkomen of verminderen  
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/308785/plantenbedrijf-in-heemskerk-ontslaat-100-werknemers-
door-gascrisi 
 
PvdD 

Fietssituatie Kennemerplein  
1. De laatste maanden staat het Kennemerplein aan de noordzijde van het station vol met fietsen. In 
de fietsenstalling is echter op de 2e verdieping altijd plek dus van gebrek aan fietsparkeerplaatsen 
lijkt geen sprake. Deelt het college deze constatering? 
2. Het Kennemerplein staat zo vol met fietsen dat ook de blindengeleidenstrook niet meer vrij 
begaanbaar is. Hiermee komt direct de toegankelijkheid van het station voor visueel beperkte 
mensen in het geding. Bijgevoegd treft u foto's die de afgelopen weken zijn genomen. Erkent het 
college dat door het gebrek aan handhaving de toegankelijkheid van het station ernstig wordt 
belemmerd voor visueel beperkte mensen en we daarmee onze ambitie om een inclusieve 
toegankelijke stad te zijn ondermijnen? 
3. Is het college voornemens de handhaving op het Kennemerplein op te pakken / te intensiveren en 
op zijn minst zorg te dragen dat de blindengeleidestrook vrij blijft van fietsen? Bijvoorbeeld door een 
beheerder in de ochtendspits fietsers te attenderen op vrije plaatsen bovenin de fietsenstalling. Zo 
ja, op welke termijn, zo nee waarom niet? 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220703_63883577?utm_medium=organic&utm_source=google
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GLH 

Veel mensen komen ondanks maatregelen vanuit de overheid in de problemen vanwege de 

hoge energieprijzen. Met de winter voor de deur zien wij een noodzaak om mensen met het 

grootste risico op energiearmoede actief te benaderen en te helpen 

bij energiebesparing. Ook de schaarste aan energie vanwege de oorlog en de klimaatcrisis 

zijn redenen om vol in te zetten op energiebesparing. In andere gemeenten is er al een 

proactieve aanpak waarbij mensen worden benaderd en ontzorgd (Fixbrigade in Amsterdam, 

Sobolt / Energieklus in o.a. Limburg, Nijmegen, Rotterdam, Groningen).  

- Is het college op de hoogte van de proactieve aanpak in andere gemeenten in 

het actief benaderen en ontzorgen van bewoners op gebied van energiebesparing?  

- Is het college van plan om ook in Haarlem met een dergelijke proactieve aanpak 

mensen te helpen die risico lopen op energiearmoede? Zo ja, wanneer wordt met deze 

proactieve aanpak gestart en is dit nog op tijd om problemen de komende winter te 

voorkomen?    
 

 

Actiepartij, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA 

Het Slachthuis wordt 30 september a.s. opgeleverd. De geplande opening is 14 oktober. Het 

businessplan zoals door Slachthuis met gemeente Haarlem gecommuniceerd gaat uit van een 

sluitende exploitatie zonder gebruikmaking van exploitatiesubsidies. Het bedrijfsconcept van het 

popcentrum en het daarbij behorende en gepresenteerde verdienmodel impliceert inkomsten vanuit 

horeca-activiteiten in combinatie met podiumprogrammering, alsmede verhuuractiviteiten. Naar wij 

begrijpen staan deze aspecten binnen de gemeentelijke organisatie beide ter discussie en is in het 

bestemmingsplan de voor deze bedrijfsvoering te beperkte Horeca-2 bestemming opgenomen. 

Slachthuis geeft aan zonder deze activiteiten geen sluitende businesscase te kunnen realiseren en 

heeft dit in de ambtelijke gesprekken ook op tafel gelegd. 

Kort gezegd: De planologisch-juridische randvoorwaarden, alsmede aspecten in de 

huurovereenkomst, staan haaks op de uitgangspunten van het businessplan. 

Daarnaast is er een wens tot opening in de nacht, waarmee wordt voorzien in een veelvuldig in 

Haarlem aangegeven behoefte. Ten aanzien van dit laatste heeft Actiepartij 11 juli vragen gesteld 

aan de burgemeester. Aangezien beantwoording nog niet heeft plaatsgevonden zullen wij het college 

middels art. 32 vragen op deze drie onderdelen om duidelijkheid verzoeken. 

In het kader van de placemaking heeft Slachthuis op grond van een "gentlemen's agreement" 

afgelopen jaren haar programmering kunnen realiseren (zie ook technische vragen uit juli 2022). Wij 

begrijpen dat dit in praktijk betekende dat Slachthuis tweewekelijks een evenementenvergunning en 

horecavergunning moest aanvragen (de zogenaamde "omgekeerde vergunning"). 

Vraag 1. Kan het college garanderen dat Slachthuis als gepland haar deuren vanaf oktober 

kan openen en de start kan maken met de, in het met de gemeente gecommuniceerde bedrijfsplan 

omschreven activiteiten waar men jarenlang naartoe heeft gewerkt en naar heeft uitgekeken? 

Meer specifiek: 

Vraag 2. Is het college bereid om, in afwachting van passend planologisch-juridisch kader en 

eventueel kaderstellend (nacht)beleid, op grond van voortzetting van de gentlemen's agreement of 

anderszins de openingsfase van Slachthuis zodanig te faciliteren dat de reeds nu ingeplande 

activiteiten (waaronder publieksoptredens en horeca) de komende maanden doorgang kunnen 

vinden? 


