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ChristenUnie 
Bloemendaal gaat de organisatie van de formule 1 een bijdrage vragen van 1 ton. Zandvoort wil een 
formule 1 tax. Haarlem maakt ook kosten voor de formule 1. Is het college bereid deze ook in 
rekening te brengen bij de organisatie van het evenement? 
 
GLH 
N.a.v. het artikel over de Vlaamse weg en de kerstbomen, een aantal hiervan moeten op termijn 
worden gekapt. Aangezien het niet wenselijk is om alle bomen hoger te laten groeien.  
Is het college bereid om in gesprek te gaan met het beheer van de bomen en daarbij aan te geven 
hoeveel en waar het mogelijk is om bomen hoger te laten groeien voor de eigen productie van 
kerstbomen? Hierbij kan mogelijk worden gedacht aan een lange lijn langs de Vlaamse weg of juist 
organisch door het veld heen. Kan het college de beheerder van het kerstbomenveld op de Vlaamse 
weg in contact brengen met Spaarnelanden om een samenwerking te verkennen? Zo ja, wanneer is 
het dan haalbaar dat we onze eigen kerstboom op de Grote Markt hebben staan? Is dat nog op tijd 
voor onze doelstelling om Haarlem in 2030 circulair te maken? 
 
Hart voor Haarlem (zelfde vraag ingediend door Trots Haarlem) 
De altijd druk bezochte nieuwjaarsreceptie van onze gemeente had altijd een mooie traditie namelijk 
de haringkar!  
Gisteravond was er na zware Coronatijd eindelijk weer de nieuwjaarsreceptie in de Gravenzaal, maar 
de haringkar ontbrak, tot verdriet van velen. 
 
- Waarom kregen onze Haarlemmers geen haring meer? 
- Zijn de haringen te duur, ongezond of zijn die rauwe diertjes niet Woke genoeg? 
-  Wie was verantwoordelijk voor dit besluit? 
 
Jouw Haarlem 
Mogen we volgend jaar bij de nieuwjaarsreceptie de haringkar van de familie Lijnzaat 
weer verwelkomen in de Gravenzaal? 
 
VVD 
In mei 2022 hebben we vragen gesteld over de voortgang bij de aanleg van de trailerhelling 
Schoteroog. In de Bestuursrapportage 2022 staat op pag. 64: “er is een doorstart gemaakt met de 
realisatie van de trailerhelling aan de Turbineweg”. 
Daarover heeft de VVD de volgende (vervolg)vragen: 

• Is er al zicht op wanneer de aanleg van de trailerhelling bij het Schoteroog kan beginnen?  

• Hoe groot is de kans dat watersporters in het seizoen 2023 gebruik kunnen maken van deze 

voorziening?  

 
Trots Haarlem 
Bij winkelcentrum Schalkwijk zou De markthal met volledige toestemming van de gemeenteraad in 
2016 beginnen.  
Nog steeds is het plein leeg. Wat gaat het college nu doen om het proces te versnellen en beloftes 
toezeggingen en contracten te realiseren? 
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Jouw Haarlem 
Meerdere keren vroeg Jouw Haarlem aandacht voor de Zonnevechter op de Grote Markt, die er al 
een tijd troosteloos bijstaat en  ook als opslagplaats voor horecabenodigdheden wordt gebruikt. Er 
zit nu weer een groot gat in de beplanking (zie foto onderaan dit bericht). Al met al een onnodige 
ontsiering van onze prachtige Grote Markt. Ook is er vorig jaar door het college toegezegd om voor 
het eind van 2022 met een memo te komen wat te doen met de Zonnevechter. Daarover de 
onderstaande vragen: 
-Wanneer kunnen we de toegezegde memo verwachten? 
-Met het oog op de veiligheid; gaat het gat in de planken z.s.m. gerepareerd worden? 
 

 
 
Trots Haarlem 
We lezen in de krant dat Jos Wienen overlast in Schalkwijk zat is en het nu hard gaat aanpakken en 
cameras gaat ophangen. 
Vraag: Waarom weet de raad daar niks van. 
Waarom wordt er Schalkwijk gezegd en niet Haarlem Zuid ? Zoals bij de mobiliteitshub ? 
Ook staat er dat er last is van wildplassen. Is het college het met Trots Haarlem eens dat het plaatsen 
van openbare toiletten helpt tegen wildplassen ? 
Gaat het college nu 1 openbaar toilet plaatsen ? 
 
Jouw Haarlem 
Op de website van de gemeente onder het kopje "energietoeslag 2022" staat vermeld dat de toeslag 
eenmalig is. Er staat niet bij vermeld dat de regelingen verruimd zijn naar 130% van het minimum. Er 
wordt ook (nog) niet vermeld dat de toeslag ook in 2023 beschikbaar zal komen. 
- Is het college het met Jouw Haarlem eens dat het wenselijk is dat inwoners duidelijk en in een 
oogopslag kunnen zien waar ze recht op hebben? 

- Zo ja, is het college bereid de tekst op de website aan te passen, bijvoorbeeld zoals Coevorden en 
Hilversum?  

• Coevorden: https://www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen 
• Hilversum: https://hilversum.nl/sociaal-plein/uitkering-werk-bijstand/bijstandsnorm-

vermogensgrens 

Daarnaast staan op de website de inkomensgrenzen vermeld voor de energietoeslag. Het lijkt erop 
dat deze bedragen voor enkele categorieën op 120% van het sociaal minimum liggen en voor andere 
op 100%, terwijl we in de raad afgesproken hebben dat inkomens tot 130% van het sociaal minimum 
in aanmerking zouden komen voor de energietoeslag. 

https://www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen
https://hilversum.nl/sociaal-plein/uitkering-werk-bijstand/bijstandsnorm-vermogensgrens
https://hilversum.nl/sociaal-plein/uitkering-werk-bijstand/bijstandsnorm-vermogensgrens
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- Is het college het met Jouw Haarlem eens dat de genoemde bedragen niet duidelijk te herleiden 
zijn?  
- Zo ja, is het college bereid de bedragen aan te passen tot 130% en dit duidelijk op de website te 
vermelden zoals bijvoorbeeld Den Haag dat doet (bij voorkeur met én zonder vakantiegeld)?   

• Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-
bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/hoogte-bijstand-en-vergoedingen.htm 

 
Trots Haarlem 
Heeft het college al extra plannen om de enorme wachtlijst peuter en kleuter opvang te helpen 
verminderen? Bij elke huis wat bijgebouwd wordt neemt de wachtlijst voor kinderen toe en groeit 
hun achterstand en wordt de tweedeling vergroot. 
 
Trots Haarlem 
Heeft het college ideeën hoe het de golf van autoonderdelen diefstal in Haarlem kan stoppen?  
 
Trots Haarlem 
Nu de skaeve Huse in de buurtgemeente een groot fiasco blijkt te zijn geworden, heeft het college 
nog ideeën waarom het in Haarlem wel gaat lukken of trekt men heel verstandig ook hier de stekker 
uit dit project ? 

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/hoogte-bijstand-en-vergoedingen.htm
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/hoogte-bijstand-en-vergoedingen.htm

