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D66 
Op 15 december j.l. werden er filmopnames gemaakt in de openbare basisschool Ter Cleeff aan het 
Santpoorterplein. Hierbij werden voor de stroomvoorziening drie aggregaten op benzine gebruikt die 
in het gras voor de school stonden (zie foto). 
1) Het gaat ons niet specifiek om deze situatie maar D66 Haarlem is wel van mening dat gezonde 
lucht zeer belangrijk is in Haarlem en snel minder ongezond moet worden, zeker in de directe 
omgeving van een basisschool. Gebruik van benzine-aggregaten is daarom niet meer van deze tijd 
vinden wij. Hoe kijkt het college hier tegen aan? 
2) Enige research leert ons dat iedereen die filmopnames wil maken in Haarlem moet voldoen aan 
de algemene regels foto- of filmopnamen. Hierin staat dat een fluisteraggregaat moet worden 
gebruikt. Ziet het college kans op hieraan toe te voegen dat deze aggregaten niet meer op fossiele 
brandstoffen mogen draaien maar alleen emissie loos op locatie (met bijv. accu dus) gebruikt mogen 
worden?  
 
JouwHaarlem 

Voor een groot aantal dieren zijn knotwilgen een schuil- en broedplaats. Onder de schors 
leven vele soorten ongewervelden zoals pissebeden, duizendpoten en spinnen. Als 
knotwilgen allemaal tegelijk geknot zouden worden, is dat een grote aanslag op al het leven 
dat van de wilg afhankelijk is. Op 14 april 2022 zegde het college na vragen van Jouw 
Haarlem toe dat knotwilgen om-en-om geknot zoden worden. Vorige week werd echter 
geconstateerd dat dat helaas niet gebeurt (zie foto). 
 

 
1) Waarom worden knotwilgen nog steeds niet om-en-om geknot? 
2) Is het college bereid Spaarnelanden (of wie het werk dan ook uitvoert) op te dragen om 
knotwilgen in Haarlem voortaan om-en-om te knotten ? 
 
 
Trots Haarlem 
marketing Haarlem brengt een lied uit ter gelegenheid van 777 jarig bestaan , een kado voor de 
inwoners 
in de zomer vorig jaar heeft de zanger Micha Xander dit samen met een Haarlemse ondernemer ook 
al gedaan, dat koste de gemeenschap niets 
waarom dan nu minstens 10.000 euro uitgeven? Is het niet beter als de gemeente wat meer 
samenwerkt met haar eigen gemeenschap? of is het een wedstrijdje ver pissen? 
en waarom nu pas, Haarlem bestond vorig jaar 23 november 777 jaar? 
 
 
 
 

https://haarlem.nl/file/algemene-regels-foto-filmopnamen
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PvdA 
In het nieuwe centrum van Schalkwijk is een verwarrende verkeerssituatie ontstaan (zie foto). Er 
rijden auto’s het fietspad en het loopgebied op richting het plein. Dit is niet de bedoeling. Daarom 
zijn er paaltjes, betonblokken en een waarschuwingsbord neergezet. Helaas gebeurt het toch nog dat 
er mensen doorrijden. Kent de wethouder deze situatie en hoe wilt hij dit probleem oplossen? Zou 
de wethouder bereid zijn om het gebruik van een hydraulische paaltje te onderzoeken? Zodat 
leveranciers de horeca en winkels kan bereiken maar onbevoegde auto’s er niet meer door kunnen.  
 

 
 
 
CDA  
Wij lezen dat de reinigingsdienst in Almere gaat staken, omdat de onderhandelingen tussen de VNG 
en de vakbonden over de gemeente CAO zijn vastgelopen.  
Als CDA zijn we benieuwd wat het vastlopen van de onderhandelingen voor Haarlem betekent. 
 
 
D66 
Sinds kort staat er een diesel-aggregaat op het Narcisplantsoen. Deze buurt wordt in het woongenot 
geschaad en bovendien beïnvloedt deze vervuiler de gezondheid van de buurt, en niet in de laatste 
plaats die van de leerlingen van de Focusschool.  
  
Er is een vergunning (2022-08791) afgegeven die geldt voor één weekend dat het aggregaat  mag 
draaien, maar hij draait nu al veel doordeweekse dagen achter elkaar.  
  
De buurtbewoners hebben middels een Woo-verzoek nog een vergunning (2022-08565) opgeduikeld 
die nooit is gepubliceerd door de gemeente. Ook die vergunning dekt de lading niet, omdat er in 
ieder geval aan drie voorwaarden niet wordt voldaan. (Zie criteria onder de vragen.)  
  
1. Is het college met D66 Haarlem eens dat een vergunning die niet gepubliceerd is en  waarbij 
 de houder zich bewust niet aan essentiële voorwaarden houdt moeten worden ingetrokken?   
2. Is het college het met D66 eens dat de buurtbewoners een eerlijke kans moeten krijgen in 
 bezwaar te kunnen gaan tegen een dergelijke vergunning en dat elke andere onzuivere gang 
 van zaken het vertrouwen in de gemeente schade aanbrengt?  
3. Is het college bereid op zeer korte termijn handhavend op te treden tegen het oneigenlijk 
 gebruik van het aggregaat?  
  
(Van deze vergunning wordt aan tenminste  drie gestelde voorwaarden niet voldaan:  
• Uitlaat van de generator dient naar de wegzijde gericht te zijn.   
• De generator moet binnen afsluitbare bouwhekken staan.  
• Bedrijven en omwonenden moet u uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk informeren over 
uw activiteiten.)  
 
 
Trots Haarlem 
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https://haarlem.nl/plein-bij-koepelkathedraal-wordt-park 
Waarom wordt dit geformuleerd alsof het al een voldongen feit is?  
De discussies hierover waren verre van eensgezind, vind het college ook hier draagvlak niet van 
belang ?  Net als invoeren betaald parkeren 
 
 
 
Trots Haarlem 
Nu mensen vaker thuis willen laden komen er dan wel genoeg laadpalen, en wat gaat het college nu 
effectief tegen laadpaal kleven doen vooral bij deelauto's een ware plaag. En gaat het college 
toestaan dat mensen hun ev in de voortuin mogen parkeren om op  te laden (via brievenbus of raam) 
totdat er genoeg laadpalen zijn? 
 
Trots Haarlem 
Kan de gemeente een vuist maken tegen de auto onderdelen diefstal die (al een tijd) gaande is ? Is er 
een actieplan, om bv bewoners te informeren ? 
 
Trots Haarlem 
Het repareren van de prof Eijkmanlaan is eindelijk begonnen, dank daarvoor. 
Maar we zien nu al bij een kleine afsluiting hoek prof Eijkmanlaan/Boerhaavelaan ter hoogte van het 
CBR dat het tot een flink verkeersinfarct leidt voor de lidl. 
Kunnen de brandweerwagens bij een brand in bv een "friet van piet" of het spaarnegasthuis dan nog 
wel op tijd ter plaatse komen? 
Het schijnt dat op een moment de hele Eijkmanlaan afgesloten moet worden voor aanzienlijke tijd, 
hoe voorkomt het college dan verkeerschaos of gevaarlijke tafrelen bij bijvoorbeeld 1 van de kleuter 
en peuter en lagere scholen in de wijk of bij andere drukke knelpunten zoals bij de lidl> Heeft het 
college wel een adequaat plan? 
 
 
 
 
 

https://haarlem.nl/plein-bij-koepelkathedraal-wordt-park

