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Trots Haarlem 
In het MRA gebied worden 5000 flexwoningen gebouwd. Een mooi vervolg op het idee van toekomst 
willen van trots haarlem. Eigenlijk toekomst willen in het groot. 
Wanneer ook andere gemeenten in de MRA ook flexwoningen willen realiseren, kunnen zij zich later 
bij de overeenkomst aansluiten, valt te lezen in het bericht 
 
Wil het college zich ook aansluiten en flexwoningen gaan plaatsen, zeker ook nu er verhoogde 
woonopgaven liggen voor asielopvang en een spreidingswet die om de hoek ligt? We horen graag de 
gedachte van het college hierover. 
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/afspraken-tussen-rijk-en-regio-bouw-van-5-000-
flexwoningen-in-mra/ 
 
ChristenUnie 
Natuurvriendelijk isoleren in Haarlem 
Net als veel Haarlemmers heb ik onlangs de gevel van mijn huis geïsoleerd. Nu blijkt dit echter 
mogelijk illegaal te zijn. Voor het isoleren van woningen met kleine vogels en vleermuizen is namelijk 
een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. En in Haarlem is de kans best groot dat dat het 
geval is. Als ik dat als raadslid niet weet dan weten denk ik de meeste Haarlemmers dat niet. 
Gemeenten kunnen met een soortenmanagementplan (SMP) een ontheffing krijgen voor particuliere 
isolatie. Haarlem heeft echter geen soortenmanagementplan volgens de website 
www.natuurvriendelijkisoleren.nl en op de website van de gemeente is ook niets te vinden over de 
noodzaak van een ontheffing. Nu heb je niet op korte termijn zo’n plan maar tijdens de 
onderzoeksperiode mogen gemeenten bij de provincie voor twee jaar een gebiedsgerichte 
ontheffing vragen. Natuurlijk wil de ChristenUnie in Haarlem ook de huismussen, gierzwaluwen en 
vleermuizen beschermen. Daarom heb ik de volgende vragen aan het college: 

1. Bent u bereid op hele korte termijn deze ontheffing aan te vragen en te starten met het 
opstarten van het maken van een soortenmanagementplan? 

2. Is het college bereid op de gemeentelijke website Haarlemmers beter te informeren over de 
natuurbeschermingsregels rond isoleren bijvoorbeeld door te wijzen op de website 
www.natuurvriendelijkisoleren.nl waar bedrijven te vinden zijn die rekening houden met de 
bescherming van dieren? 

 
Bron: 
https://www.overijssel.nl/nieuws/overijssel-zorgt-voor-behoud-dieren-bij-woningisolatie 
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/utrechtse-methodiek-natuurvriendelijk-isoleren-
nu-ook-overijssel 
 
Partij voor de Dieren 
1) Bent u bekend met het bericht dat de rijksoverheid 1,04 miljard Euro beschikbaar stelt voor 
gemeenten en provincies om het klimaatbeleid van een impuls te voorzien?  
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/27/ruim-%E2%82%AC1-miljard-voor-
uitvoering-klimaatbeleid-gemeenten-en-provincies 
 
2) Is de gemeente Haarlem voornemens een aanvraag te doen voor budget?  
3) Zo ja, waar wil de gemeente op inzetten? Zo nee, waarom niet? 
4) Heeft u al een indicatie voor het aan te vragen bedrag?' 
5) Hoe bent u van plan de raad mee te nemen in de bestedingsdoelen van dit mogelijke extra geld? 
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D66 
"Een motie kost ongeveer een fietsvlonder, dus laten we het gewoon doen!"   
Dat waren de woorden van het college bijna een jaar geleden, nadat D66 Haarlem een oproep had 
gedaan voor meer fietsparkeerplekken na de verkoop van Edelweiss in het Rozenprieel.   
   
Inmiddels is het mooie Edelweissgebouw verkocht en zijn bewoners precies dat initiatief gestart. Een 
motie was een jaar geleden niet nodig.   
D66 Haarlem wil van het college weten;  
  

• Is er al goedkeuring voor de fietsvlonder?  
• Wanneer ligt die fietsvlonder er?  
• Zijn de bewoners al op de hoogte (dat hun idee al beloofd was)?  

 
Jouw Haarlem 
Op 14 april 2022 zegde het college na vragen van Jouw Haarlem toe dat knotwilgen om-en-om 

geknot zouden worden. Jouw Haarlem heeft vervolgens op 26 januari 2023 een vraag gesteld in het 

vragenuur, nadat gebleken was dat de wilgen op een aantal plaatsen niet om-en-om, maar allemaal 

tegelijk geknot waren. Op onze technische vragen kregen we het antwoord dat het om-en-om 

knotten alleen gebeurt in ecologische verbindingszones, hotspots en potentiegebieden. Dit zou ook 

zo met Spaarnelanden afgesproken zijn en in lijn zijn met de Gedragscode Soortenbescherming.  

Vraag: is het College het met Jouw Haarlem eens dat het (eco)logischer is om alle Haarlemse wilgen 
om-en-om te knotten en zo ja, bent u bereid de opdracht daartoe aan Spaarnelanden te 
verstrekken? 
 
Trots Haarlem 
Het college zegt tegen tweedeling te zijn en voor diversiteit. Tevens vindt het college het Haarlem dat 
iedereen mee kan doen. Jong oud, beperking of geen beperking. Digitaal vaardig of digitaal 
analfabeet. 
-Hoe kan het dan dat als je een melding over de openbare ruimte wilt maken, bv  kapotte 
straatverlichting, losliggende tegels of niet werkende openbare toiletten , je dan als je 14023 belt je 
alleen te horen krijgt dat je digitaal melding kan maken ? 
-Door niet de mogelijkheid te geven mondeling melding te maken sluit je een grote groep mensen 
uit. Vind het college net als trots Haarlem dat niet een zeer ongewenste situatie? 
 
Jouw Haarlem 
Over de paddentunnel bij het Romolen-Heempark waar alle begroeiing aan het einde van de 
winterperiode is weggehaald (zie bijgevoegde foto) heeft Jouw Haarlem technische vragen gesteld.  

 
Het antwoord daarop luidt kort samengevat als volgt: 
eens in de zoveel tijd moeten ook dergelijke plekken 
onderhouden worden. Een veilige periode is buiten de 
voortplantings- en winterrustperiode: half augustus t/m 
september. Buiten deze periode werken vraagt om een 
ecologische inspectie door gecertificeerd ecoloog, 
voorafgaand aan de werkzaamheden, zoals staat in de 
Gedragscode Soortenbescherming.  
Dat leidt bij Jouw Haarlem tot de volgende vragen: 
- Is het College het met Jouw Haarlem eens dat hier de 

kaalslag buiten de veilige periode heeft plaatsgevonden 

en zodanig is dat de padden over een paar weken geen veilige oversteekplek hebben?  
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- Zo ja, kan het College de uitvoerder van dit werk opdragen om echt volgens de Gedragscode 

Soortenbescherming te werken? 

 
Trots Haarlem 
Bij de omgevingsdienst NHN kun je de ene dag keiharde controles op TATA STEEL uitvoeren en de 
volgende dag voor Tata Steel werken. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/milieu-inspecteur-verruilt-baan-als-toezichthouder-
voor-functie-bij-tata-steel~b8b5285a/#:~:text=Nieuws-
,Milieu%2Dinspecteur%20verruilt%20baan%20als%20toezichthouder%20voor%20functie%20bij%20
Tata,januari%20overgestapt%20naar%20de%20staalfabrikant. 
 
-Ziet het college dit soort ongewenste ontwikkelingen ( mogelijk ook op andere inspectie en 
controlerende vlakken) ook in de gemeente Haarlem kunnen gebeuren? 
-Kan het college met een voorstel komen hoe dit voorkomen kan worden? 
 
Jouw Haarlem 
Vogels, egels, en andere diertjes die in winterslaap zijn, hebben het zwaar met de recente 

snoeiwerkzaamheden in Haarlem. Daarbij wordt naar onze mening iets te voortvarend te werk 

gegaan (zie foto hieronder van Watermolenplantsoen). Hierdoor raken vogels en andere dieren hun 

schuilplaats kwijt en zijn er al meerdere verstoorde egels gesignaleerd die door het snoeien voortijdig 

uit hun winterslaap zijn gehaald terwijl er nog niet voldoende voedsel is. 

 
Vraag: Bent u het met Jouw Haarlem eens dat dit niet 
de manier is hoe we ons snoeibeleid vorm willen 
geven? En zo ja, kunt u het snoei- en maaibeleid 
zodanig aanpassen dat er rekening gehouden wordt 
met de winterslaap en winterrust van egels, padden, 
insecten en vogels?  
 
 
 
 
 

 
 
Trots Haarlem 
Is bekend waarom ondernemers afhaken op het Slachthuis terrein? 
 
Jouw Haarlem 
Jouw Haarlem krijgt verschillende signalen dat de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en 

Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 nog niet bezorgd zijn. Zelf hebben we de 

kandidatenlijsten ook nog niet ontvangen. De stempassen daarentegen zijn al geruime tijd geleden 

bezorgd. Met nog minder dan een week te gaan vóór de verkiezingen zouden de kandidatenlijsten al 

bij de mensen bezorgd moeten zijn, zodat ze in ieder geval kunnen weten op wie er gestemd kan 

worden.  

Vraag: Is het college het met Jouw Haarlem eens dat de kandidatenlijsten eerder bezorgd hadden 
moeten worden? 
Gaat het college actie ondernemen om de stempassen alsnog zo snel mogelijk bij de Haarlemmers te 
laten bezorgen? 
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