
Ingediende vragen raadsvergadering 19 december 2019 
 
SP: 
Vraag over aanvragen gemeente van kapvergunningen aan wethouder Snoek 
Toelichting: 
Bijgevoegd is de publicatie in het gemeenteblad van een kapaanvraag van de gemeente voor het 
kappen van vier bomen op het Majoor Bosshardtplantsoen. Uit de publicatie blijkt niet dat het hier 
een kapaanvraag van de gemeente betreft. De aanvraag is gedaan vanuit het adres Bernadottelaan 
140 A. De bewoner op dat adres weet waarschijnlijk van niets. Als vervolgens wordt kapvergunning 
afgegeven, dan wordt een ingediend bezwaar alleen al vanwege het voorgaande toegewezen. Verder 
is een dergelijke kapaanvraag in strijd met de privacywetgeving. Geïnteresseerden worden misleid. 
 
Vragen: 

1. Waarom wordt bij de publicatie niet vermeld dat de aanvraag door de gemeente is gedaan. 
Waarom wordt geen (post)adres van de gemeente in de publicatie vermeld? Vindt de 
wethouder dit een juiste gang van zaken? 

 
2. De SP heeft vernomen dat bovengenoemde publicatie geen uitzondering is, maar dat 

stelselmatig vergunningsaanvragen van de gemeente op willekeurige adressen worden 
gedaan. Is dit juist? 

 
3. Kan de wethouder toezeggen dat in de toekomst in de publicaties van aanvragen consequent 

zal worden vermeld dat de aanvraag door de gemeente is gedaan? Zo nee, waarom niet? 
 
Trots Haarlem  
 

1. Een kwart van de 55+plussers wordt lastiggevallen met babbeltrucs. 
Is de situatie in Haarlem ook zo ernstig? Waarom worden wij daar niet actief over 
geïnformeerd door de burgemeester en wat gaat er gebeuren om onze oudere Haarlemmers 
te beschermen tegen deze Babbeltruc plaag ? 
(Nav onderstaande artikel. 
https://www.ad.nl/binnenland/babbeltruc-plaag-voor-55-plussers~aa588444/) 

 
 

2. Is het college bekend dat er sprake is van een Rattenplaag in Haarlem Oost? 
 

3. Wat is de stand van zaken van BIZ in de Cronjéstraat? 
 

4. Wanneer worden de problemen met de parkeergarage Marsmanplein opgelost? 
 

5. Hoe wordt het probleem van geen pinautomaat in de directe omgeving van ouderen en 
mensen met een handicap opgelost.? 

 
 
Jouw Haarlem 
 

1. Op 28 februari en 13 juni jl. stelde Jouw Haarlem reeds vragen over de plaquette ter 

herinnering aan de gevallen soldaat Dirk van der Linden die toen werkzaam was bij de V&D. 

De plaquette is bij de overname van V&D door Hudson's Bay in Den Haag terecht gekomen. 

De burgemeester zou zijn best doen om de plaquette naar Haarlem terug te halen. 

-Wat is de stand van zaken rond de herdenkingsplaquette? 

https://www.ad.nl/binnenland/babbeltruc-plaag-voor-55-plussers~aa588444/


 

2 Naar wij menen, hebben we in de raad afgesproken dat in ieder geval de Transvaalbuurt een 

time-out wijk is qua woningsplitsing, hetgeen betekent dat er in deze wijk geen vergunningen 

verleend zouden worden om woningen in kleinere eenheden op te splitsen. 

-Hoe kan het dat er toch vergunningen zijn verleend? (zie bijlage). 

 

3 Op de ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning (zie blijage) is te lezen dat 
een kapvergunning voor 8 bomen aan de Fonteinlaan wordt aangevraagd. 

 

-Wie is aanvrager van de omgevingsvergunning? 

-Om welke bomen gaat het en waar zijn deze gesitueerd? 
 
 
ChristenUnie 
Wij hebben begrepen dat van de Generaal Spoorlaan in januari VO wordt afgerond en dat hier geen 

fietsstroken in rood asfalt of een fietsstraat zit maar fietssuggestie stroken met klinkers. Dit is een 

hoofdfietsroute en buiten het centrum en daar heeft de gemeenteraad al herhaaldelijk van gezegd 

dat dit in rood asfalt moet. 

 

Daarom heb ik de volgende vragen aan het college 

1. Wat is gebeurt met de startnotitie uit 2016 waarin wel degelijk fietsstroken in rood asfalt 

stonden?  

2. Wat is de reden dat de wethouder voor klinkers gaat terwijl HVVP, Uitvoeringsprogramma 

Fiets en dus deze startnotitie allemaal zeggen: rood asfalt? 

3. Wat is de reden dat de wethouder kiest voor fietssuggestiestroken in plaats van echte 

fietsstroken terwijl toch de prioriteit in de SOR duidelijk is: eerst voetganger, fiets en OV en 

pas dan de auto? 

4. Kan de wethouder reageren op het verzoek van de Fietsersbond om op deze hoofdfietsroute 

te kiezen voor voorrang op zijstraten middels uitritconstructies en een smallere rijlopen om 

zo de snelheid van autoverkeer te remmen? 

5. Recent was de wethouder tegen rood asfalt op de Willem Klooslaan omdat het plan al in de 

inspraak was geweest. Nu dreigt echter het VO in de inspraak te gaan voordat wij als raad 

hierover hebben kunnen spreken. De ChristenUnie vraagt daarom via deze weg alsnog 

conform de uitdrukkelijke wens van deze raad in het VO alsnog uit te gaan van rood asfalt. 

 


