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TRANSCRIPT VAN HET VRAGENUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 19 december 2019 

 

1. Vragenuur 

De voorzitter: Ja, nou doet hij het wel. Dames en heren, ja dames en heren. Ik wil u verzoeken om te gaan 

zitten. En dan gaan wij beginnen met het vragenuur. Iets vertraagd, want helaas laat het camerasysteem ons 

in de steek. Het wordt wel qua geluid uitgezonden. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Maar die mooie 

beelden die ontbreken nog even. Ik begin met de vragen van de SP. Dus ik geef het woord aan de heer 

Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja dank u wel, voorzitter. Ik heb een rondvraag voor wethouder Snoek. Ik heb bijgevoegde 

publicatie in het gemeenteblad van kapaanvraag van de gemeente voor het kappen van vier bomen op het 

Majoor Bosshardtplantsoen. Uit de publicatie blijkt niet dat het hier om een kapaanvraag van de gemeente 

gaat. De aanvraag is gedaan vanuit het adres Bernard Dotterlaan 140A. En de SP dat de bewoner op dat adres 

niet weet dat die aanvraag op zijn adres is gegaan. En dan als vervolgens de kapvergunning wordt afgegeven, 

dan wordt een ingediend bezwaar alleen al vanwege het voorgaande toegewezen denkt de SP. En verder is 

een dergelijke kapaanvraag in strijd met de privacywetgeving. We weten allemaal wat er met het adres op De 

Dreef is gebeurd. Daar kwamen ongelukken van. En ik heb drie vragen aan wethouder Snoek. Waarom wordt 

bij de publicatie niet vermeld dat de aanvraag door de gemeente is gedaan? Waarom wordt geen postadres of 

een adres van de gemeente in de publicatie vermeld? En vindt de wethouder zoals het gaat het een juiste 

gang van zaken? En de SP heeft vernomen dat bovengenoemde publicatie geen uitzondering is, maar dat 

stelselmatig vergunningaanvragen van de gemeente op willekeurige adressen worden gedaan. Is dat juist? 

Ook de heer Aynan komt volgens mij dadelijk ook met een dergelijk voorbeeld. En de laatste vraag is, kan de 

wethouder toezeggen dat in de toekomst in de publicatie van aanvragen consequent zal worden vermeld dat 

de aanvraag door de gemeente is gedaan? En zo nee, waarom kan de wethouder dat niet? Dank u wel. 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja de vraagsteller heeft het over willekeurige adressen. Het klopt dat er een adres bij de 

kapaanvraag wordt gepubliceerd. Om een indicatie te kunnen geven over welke locatie het gaat. Ik heb in het 

verleden ook meegemaakt dat er een keer een kapaanvraag werd gepubliceerd voor meer dan honderd 

bomen op de Grote Markt. En dat was ook een beetje vreemd. En die werd toen namelijk gekoppeld aan het 

adres van de gemeente. En dat is niet juist. Maar het is dus niet een willekeurig adres. Het is het adres dat 

moet aangeven waar de bomen zich ongeveer bevinden. Bij de kapaanvraag wordt niet de aanvrager mee 

gepubliceerd. Niet als het de gemeente is, niet als het een privépersoon is of een ontwikkelaar. Omdat de 

publicatie van de kapaanvragen niet bedoeld is om te informeren over wie welke bomen gaat kappen, maar 

om mensen te informeren over dat dit gaat gebeuren en ze in staat stellen om bezwaar te maken. 

Onafhankelijk van wie die kapaanvraag is. Dus of het nou de gemeente is of een andere partij, dat wordt 

inderdaad niet mee gepubliceerd. Dus dat zal in de toekomst ook niet veranderen. En ik kijk even of ik dan hè 

want oh en deze specifieke aanvraag, wat is hier gebeurd waar u het over heeft hè want dit ging over Bernard 

Dotterlaan 140A. Daarbij is gezegd, op perceel. En dat is onjuist. Want de bomen bevinden zich niet op het 

perceel van dat adres. Hè die indruk wordt daarmee gewekt. Ja daar had moeten staan, nabij het perceel 140 

nou ja het adres hoeven we hier niet te noemen denk ik. Maar nabij het perceel. En omdat dit niet juist is 

gedaan begrijp ik dat de publicatie ook of de kapaanvraag ingetrokken is, omdat het opnieuw juist 
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gepubliceerd zal worden. Maar als het dus een boom in de openbare ruimte is, dan wordt aangegeven nabij 

en dan een adres wat nabij is. Niet een willekeurig adres, maar nabij een adres. 

De voorzitter: Ja de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Maar vindt u dan niet elk geval dat de bewoner op wiens adres is het moet weten. Verder 

is het een zoektocht. Bernard Dotterlaan 140A daar zijn verschillende plantsoentjes en perken, het ging het 

om vier bomen. Het is een zoektocht. Het is niet duidelijk. En ik vind het dus echt ook in strijd met de 

privacywetgeving. En inwoners van Haarlem die ik deze gang van zaken vertelt die nemen stelselmatig het 

woord fraude in de mond. Nou zo ver wil de SP niet gaan. Maar ik vind het wel echt een gang van zaken die 

niet kan. En we hebben in De Dreef met mevrouw Huvers gezien wat voor consequenties het kan leiden. 

De voorzitter: Meneer Garretsen, u begint een discussie. Dit is vragen. En volgens mij zijn de vragen 

beantwoord. Ja. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Vervolgvraag, voorzitter. 

De heer Garretsen: Ik had een vervolgvraag, voorzitter, en die vervolgvraag is niet beantwoord.  

De voorzitter: Ah, wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja ik denk als er bij de publicatie staat, op perceel he. En dan een adres genoemd wordt, 

wat in dit geval onjuist is gedaan, hè dan vind ik dat de bewoner geïnformeerd moet worden. Maar als je zegt, 

nabij dit perceel hè dus nabij de Grote Markt 2 worden bomen gekapt, dan snap ik nog steeds dat het een 

zoektocht is. Hè maar dat is natuurlijk ook een worsteling. We willen ook met boomnummers meer helderheid 

daarbij geven. Maar als je aangeeft nabij dat perceel dan weet ik niet waarom de perceeleigenaar daarover 

geïnformeerd moet worden, omdat dan duidelijk is dat het niet gaat over op het perceel. Dat is weliswaar bij 

deze aanvraag verkeerd gegaan. Daarom snap ik ook dat u nou hier terecht vragen over stelt.  

De voorzitter: Goed, dank u wel. De heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter, een vervolgvraag. Want u zegt, het systeem zal niet veranderen. Ook 

bij ons en vooral bij Haarlemmers roept het echt veel onduidelijkheid op. Is de wethouder bereid om met een 

notitie hierover naar de commissie te komen? 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja dat ben ik eigenlijk wel. Want we hadden in de laatste commissie ook nog weer een keer 

insprekers die hierover vragen stelden vanuit de fracties. Vanuit verschillende fracties zijn hier in de afgelopen 

periode vragen over gesteld. En ik heb mezelf ook voorgenomen om dit proces ook nog eens een keer in het 

komende jaar scherp neer te zetten. Daar waar mogelijk hè ook verbeterslagen te maken. Dus ik wil erover in 

nou laten we zeggen, de eerste helft 2020 gaan we dan in, daarover met een notitie komen. Want ik denk dat 

het goed is dat we allemaal precies weten wat het proces is. Waarom het proces zo is. Zodat als mensen daar 

bezwaren over maken dat we ook met elkaar weten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. 

De voorzitter: Goed, het antwoord is ja.  

Wethouder Snoek: Dat had ik ook kunnen zeggen. 
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De voorzitter: En dan even kijken, wij gaan door naar Trots Haarlem. De heer Amand. 

De heer Amand: Ja dank u wel, voorzitter. Trots komt natuurlijk met de vraag natuurlijk vandaag de dag de 

babbeltrucs. Bij mij in de buurt is ook een mevrouw op leeftijd overvallen. Dat is wel bekend denk ik van 

televisie en radio. Mijn vraag is en onze vraag is denk ik ook van de ouderen in Haarlem, worden wij daar niet 

actief over geïnformeerd door de burgemeester? En wat gaat er gebeuren met onze oudere Haarlemmers 

tegen beschermen tegen deze babbelplaag. Dus ik wil even kijken of u een antwoord wil geven. 

De voorzitter: Nou dat laatste is het antwoord is ja, want ik wil natuurlijk altijd graag antwoord geven als dat 

een beetje kan. De veronderstelling dat de cijfers die u hebt gelezen dat die ook in Haarlem kloppen, die daar 

heb ik geen informatie over. Ik heb nagevraagd van hoe het zit met de registratie van dit probleem in Haarlem. 

En dan blijkt dat er in 2019 vanaf 1 januari tot heden zeventien gevallen geweest zijn, waarvan veertien bij 

mensen boven de 55 jaar. Dus ik zou het geen nou ja epidemie of iets dergelijks willen noemen, of zeggen van 

dit is een buitengewoon veel voorkomend probleem. Maar wel een heel vervelend probleem. En zeker als het 

gaat over oudere mensen, maar de jongste slachtoffer was 31. De oudste was 92 overigens. Wij zijn van plan 

om bij de informatie die we regelmatig hebben over wat mensen kunnen doen om zich zo goed mogelijk te 

beveiligen tegen overvallen, tegen bepaalde vormen van criminaliteit. Dit is er een van en dat wordt ook 

meegenomen in de informatie richting inwoners. Tot zover. 

De heer Amand: Vervolgvraag, burgemeester. Het is natuurlijk heel raar en frappant dat ik steeds door 

buurtbewoners belaagd wordt dat er eigenlijk helemaal geen wijkagent meer daar is in de Amsterdamse 

buurt. Dus die zitten schijnbaar op de koude oren, want die hebben last van rugklachten. Gaan we daar ook 

nog een wijkagent extra plaatsen in verband natuurlijk met het Teylerplein et cetera voor de veiligheid van de 

andere Haarlemmers. Dank u. 

De voorzitter: Ja die vraag die had u in ieder geval niet ingediend.  

De heer Amand: U kan een antwoord geven. 

De voorzitter: Nee maar op deze manier blijft natuurlijk van de spelregels niet veel over, want er zijn een 

heleboel andere vragen die wel zijn ingediend. Ik heb op dit moment geen specifieke informatie over de 

gezondheidstoestand van een specifieke wijkagent. 

De heer Amand: Voorzitter, heb ik natuurlijk nog iets. Het gaat over de rattenplaag in Oost. Er bereiken ons 

steeds meer klachten om te in omgeving Cremerstraat, dat daar een rattenplaag is. Nou zijn de bewoners die 

zijn bij ons geweest en bij de fractie van Trots, en die vragen zijn eigen af natuurlijk, wat gebeurt daar? Daar 

waren kuilen in de weg, et cetera et cetera. Nou komt Trots Haarlem ter oren dat er dus een rattenvanger is, 

ja je zou zeggen Van Hamelen, maar dat zal dan van Haarlem worden. Dat die per rat wordt betaald. Is dat zo? 

De voorzitter: Wethouder Snoek, hoe zit het? Hoe betalen wij? 

Wethouder Snoek: Nou dat weet ik nou ook weer niet precies, want die vraag heb ik aan de voorkant niet 

meegekregen. Maar ik sluit niet uit dat dat zo is. Wat we weten is dat zeg maar het rattenprobleem toeneemt. 

In Haarlem en in heel stedelijk gebied in Nederland. Dat heeft te maken met beperkingen in de 

bestrijdingsmethoden en ook resistentie bij de betreffende ratten. Ik heb u als raad daar eerder over 

geïnformeerd, en ik heb u ook geïnformeerd hoe we in Haarlem extra inzet gaan plegen. Dus ik denk dat u het 
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beste die notitie die u daarover heeft ontvangen daarbij kunt betrekken. En ook de informatie daaruit kunt 

delen met de mensen die bij u op de deur kloppen. 

De voorzitter: Dank u wel, de heer Amand. 

De heer Amand: Ja per wordt het per rat betaald, waarschijnlijk wel. 

De voorzitter: Dat heeft de wethouder al beantwoord. Namelijk dat hij dat niet wist. Gaat u verder. 

De heer Amand: Gaan we de stand van zaken van het BIS in de Cronjéstraat. Kunt u daar een antwoord op 

geven? Ons bereikt ook bericht uit de Crontjéstraat dat de BIS enkel voor de winkeliers met een pand. Dat u 

verder gaat, of hoe zit dat? Kunt u ons eens uit de brand helpen? 

De voorzitter: Wethouder Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja daar kan ik u over informeren. Als het gaat om de BIS in de Cronjéstraat is een enquête 

gehouden, zoals bij elke BIS als je die wil invoeren. En hieruit bleek dat er geen meerderheid is voor het 

invoeren van de BIS. En daarom gaat dat dus voorlopig niet door in de Cronjéstraat. Wel heeft de 

winkeliersvereniging nu gevraagd of ze de het ondernemersfonds eigenlijk nog voor een periode van vijf jaar 

willen verlengen. Dus dat wij de reclamebelasting innen daarvoor. Dus dat verzoek heeft ons nu bereikt. 

De heer Amand: Dus de gelden die u toegezegd hebt aan de Cronjéstraat die blijven bestaan, die 1 komma en 

nog wat miljoen voor de komende tijd? Over een paar jaar. 

De heer Berkhout: Dat staat hier helemaal los van. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Amand: Parkeergarage Marsmanplein. Nou de meneer Bouwens die mailt iedereen denk ik wel alle 

collega's. En daar wordt wel gepraat, maar daar wordt niks opgelost. De buurt komt ook wel een beetje in 

actie. Die krijgen ook parkeeroverlast. Wanneer is dit nou eens opgelost voor de winkeliers in dat 

Marsmanplein? En dan weet ik het antwoord al. We zijn geen eigenaar, we hebben niks te vertellen. Maar de 

buurt heeft nu overlast van het extra parkeren in de omgeving. Dus ik weet niet wie die vraag gaat 

beantwoorden, maar wij willen er even een antwoord op hebben. 

De voorzitter: Ja ik hoor hier al zeggen en dat is ook zo, u heeft hem zelf beantwoord. U weet dat wij daarmee 

bezig zijn. U weet ook hoe de situatie is. Hoe de verantwoordelijkheden liggen. Wij hebben een aanschrijving 

uitgedaan en zitten er bovenop. Maar daarbij moeten we ons houden aan alle regels, aan alle voorschriften.  

Dus wij kunnen dat niet zomaar even opleggen. Daar moeten wij een bepaalde zorgvuldigheid in betrachten. 

Dus ik heb op dit moment geen antwoord wanneer is het opgelost. Wel dat wij er bovenop zitten om daar zo 

spoedig mogelijk tot de oplossing te komen.  

De heer Amand: Kom ik aan de laatste vraag. De banken zeiden altijd: u moet pinnen. Nou ja ik kom uit de 

omgeving daar had ik er vijf binnen een kilometer. Nu hebben we er geen een meer. Ouderen klagen ja de 

familie moet geld gaan halen. Dit kan toch niet de oplossing zijn. Mensen en ouderen met een handicap, hoe 

gaat u dat doen? Gaat u nou eens de banken verzoeken dat ze toch een regeling treffen dat ouderen aan geld 

kunnen komen zonder dat ze overvallen worden of een beroep op de familie moeten doen? 
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De voorzitter: Wethouder Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja dank u wel, ja u heeft hier ook technische vragen over gesteld. In algemene zin kunnen 

we zeggen, dit is echt iets van De Nederlandsche Bank. Zij moeten hierin voorzien. En zij hebben hier dus de 

toezichthoudende rol in. En via de website van Geldmaat kunt u zien waar deze geldmaten of pinautomaten 

zich in de stad bevinden. 

De heer Amand: Een vervolgvraag stellen. Ja het is natuurlijk wel zo in Haarlem dat iedereen moest vroeger 

pinnen. Iedereen werd zeg maar verplicht om te pinnen. Dus het zou netjes wezen als misschien het college 

toch eens een brief stuurt naar de banken dat dit voor ouderen mensen en mensen met een handicap waar 

helemaal geen pinautomaat is, dat daar toch eens naar gekeken wordt. En hoop ik een tijdelijke oplossing. 

Want nu is in de Oost eigenlijk geen enkele pinautomaat, enkel bij het Spaarne ziekenhuis. Dus ik denk niet dat 

het Spaarne ziekenhuis hierop zit te wachten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat is inderdaad een mededeling. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed. Dan 

Jouw Haarlem, de heer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Volgens Jouw Haarlem hebben we hier met elkaar afgesproken dat 

Transvaal dus eigenlijk de Cronjé en de ‘…’ wijk is qua de splitsing van woningen. En tot onze verbazing hebben 

we vorige week twee vergunningen zien afgegeven worden voor het splitsen van woningen. Dus de vraag is, 

hoe kan dat? 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Mevrouw Meijs: Dank u wel, voorzitter. De woonvormen waar u het over heeft, het bouwkundig splitsen en 

het omzetten in de Transvaalbuurt, dat is inderdaad niet toegestaan. Maar het kadastraal splitsen wat in deze 

buurt onder bepaalde voorwaarden is wel toegestaan. En de genoemde vergunningen in de Generaal 

Joubertstraat is een vergunning voor kadastraal splitsen. In de bijlage die u heeft gestuurd staat inderdaad 

splitsingsvergunning. Maar er zijn dus twee types van splitsen. En dit gaat over kadastraal splitsen. 

De heer Aynan: Voorzitter, ook voor de mensen thuis, kunt u misschien uitleggen wat het verschil is tussen 

bouwkundig splitsen en kadastraal splitsen? Oftewel, begrijp ik het goed dat het betekent dat kadastraal 

splitsen deze woningen staan al zo. Dat betekent dus dat er ook geen woning extra woningen bij komen, is dat 

correct? 

Mevrouw Meijs: Ja en ik heb vanmiddag nog navraag gedaan over de beleidsregels. Maar bij kadastraal 

splitsen gaat het over een woning die al in meerdere appartementen is opgesplitst. Dus dat exact zoals u dat 

beschrijft. Met het doel om ook de woningen los van elkaar te verkopen. En er worden geen bouwkundige 

handelingen meer verricht. Dus dat is al een bestaande situatie. Ik kan de bijlage naar u toezenden als dat al 

niet gebeurd is. En ik gevraagd, want het de verwarring zit in de ambtelijke taal, om uit te zoeken of we dat 

voortaan bij dit soort vergunningen bij de officiële uitgaves ook kunnen toelichten zodat hierover geen 

misverstanden meer kunnen bestaan. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter, voor de toelichting. Graag inderdaad een aanpassing daarop. Dan is dat 

ook voor de Haarlemmers helder. En we zullen het trouwens in de gaten houden of het inderdaad geen extra 

woningen worden. Voorzitter, dan een vraag over een kapaanvraag voor bomen. Inderdaad de SP heeft daar 

al aan gerefereerd. De kapaanvraag is gedaan op Fonteinlaan nummer 1. En laat dat nou net LaPlace zijn waar 
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net een hele heftige discussie over gevoerd is. Dus de vraag is, welke acht bomen betreft het en wie is de 

aanvrager? 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja uiteraard ben ik altijd graag bereid kapaanvragen toe te lichten. U kunt dat ook over de 

mail doen. Dan hoeven we dat hier niet met elkaar te doen. Maar ik begrijp dat deze bijzondere aandacht bij u 

heeft. Dus ook graag bereid het toe te lichten. De aanvraag is gedaan door Spaarnelanden NV die namens de 

gemeente Haarlem verantwoordelijk is voor het beheren. Dat weet u. Het gaat om acht bomen voor deze 

kapvergunning. Die maken onderdeel uit van Haarlemmerhout. De bomen hebben een administratief adres 

Fonteinlaan 1 gekregen. Dat heb ik eerder toegelicht hoe dat werkt. En in de aanvraag is een kaart waarbij de 

bomennummers ook zijn aangegeven. De bomen vallen buiten het projectplan Dreefzicht waar we eerder over 

hebben gesproken, en waarover ik u afgelopen jaar ook heb toegelicht dat we binnen dat plangebied hè niet 

gaan kappen. Het gaat daarnaast ook van die acht bomen sorry van negen bomen staan er dus acht in de 

Haarlemmerhout he. Het gaat over bomen die einde levensduur zijn, laat ik het zo maar even noemen. En nog 

een langs het Houtmanpad. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. En dank voor de eerdere toezegging om met een nota te komen om dit 

inderdaad het blijkt maar weer onduidelijke systeem aan te passen. Voorzitter, en dan de laatste vraag van 

Jouw Haarlem. Het betreft vragen die we al eerder hebben gesteld. En het gaat over de herdenkingsplaketten 

voor de gevallen soldaat die werkzaam was bij V&D. Onze vraag is, hoe staat het met uw poging, voorzitter, 

om die plaketten naar Haarlem terug te halen? 

De voorzitter: Ik meen dat ik dat ook eerder heb aangegeven. De afspraak is gemaakt met de stichting die op 

dit moment beheerder is van die plaketten dat die weliswaar zelf te zijner tijd willen gebruiken bij een 

museum voor de slag om de residentie. Die zij aan het voorbereiden zijn. Maar dat is er nog niet. En in ieder 

geval tot die tijd is die beschikbaar om tentoongesteld te worden in de Janskerk bij het Noord-Hollands 

Archief. Daar zijn afspraken over gemaakt. U weet dat dat die ruimte recent klaar gekomen is van een 

verbouwing. En ik heb de vraag uitgezet van hoe het ondertussen staat met want nu kan het met het 

overbrengen van die plaketten. Ik zal u in ieder geval op de hoogte houden wanneer ik het antwoord heb. 

De heer Aynan: Dank u wel. 

De voorzitter: Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de oh de heer Visser. 

De heer Visser: Ik heb keurig vragen aangemeld, voorzitter. Staat zelfs bovenaan uw lijstje.  

De voorzitter: Kijk toen was u er nog niet. Ja ja. 

De heer Visser: Ik was hier als eerste van de raadsleden.  

De voorzitter: Nou het is echt verdrietig vind ik. Ik bied mijn excuus aan dat ik over die zaak heen kijk kennelijk, 

maar ik verzoek u om uw vraag te stellen. 

De heer Visser: Voorzitter, wij begrepen dat de Generaal Spoorlaan in januari een voorlopig ontwerp wordt 

afgerond. En dat hier geen fietsstroken in rood asfalt gaan komen en ook geen fietsstraat, maar slechts 
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fietssuggestiestroken en klinkers. Het is een hoofdfietsroute, en buiten het centrum. En daar heeft de 

gemeenteraad al herhaaldelijk van gezegd, daar hoort gewoon rood asfalt. En daarom heb ik de volgende 

vragen aan het college. Eén, wat is er gebeurt met de startnotitie uit 2016, waarin wel degelijk fietsstroken in 

rood asfalt stonden als uitgangspunt? Twee, wat is reden dat de wethouder voor klinkers gaat terwijl het 

HVVP, het uitvoeringsprogramma fiets en dus deze startnotie allemaal zeggen rood asfalt. Allemaal beleid in 

deze raad vastgesteld. Drie, wat is reden dat de wethouder kiest voor fietssuggestiestroken in plaats van echte 

fietsstroken? Terwijl tot de prioriteit in de soort duidelijk is, eerst voetganger, fiets en OV, en dan pas de auto. 

Vier, kan de wethouder reageren op het verzoek van de fietsenbond om op deze hoofdfietsroute te kiezen 

voor voorrang op zijstraten middels uitritconstructies en een smalle rijbaan voor de auto's om de snelheid te 

remmen? En ten slotte voorzitter, recent was de wethouder tegen rood asfalt op de Willem Klooslaan omdat 

het plan al in inspraak was geweest. En dan moest hij weer terug naar de bewoners. Maar nu wil de 

wethouder dit plan in inspraak gaan brengen zonder dat we hier als raad over hebben gesproken. Dus daarom 

wil ik van de wethouder de toezegging dat die alsnog als het in de inspraak brengt inderdaad fietsstroken rood 

asfalt doet. En anders dat we het eerst hier gaan bespreken voordat het in de inspraak gaat. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Snoek. 

Wethouder Snoek: Ja tal van uw vragen begonnen met waarom heeft de wethouder gekozen. De wethouder 

heeft nog helemaal niks gekozen. Er is een schetsontwerp, er is een participatieproces. En de input daaruit 

gaat uiteindelijk komen tot het VO. Bij het VO kiest de wethouder en het college ergens voor. En de keuzes die 

u vraagt die zullen dan op tafel komen. En de input van het participatieproces wordt daar dan ook bij 

betrokken. Ik vind het overigens uitstekend hè dat Fietsersbond en u nu ook in deze fase van het proces uw 

zienswijze meegeven. Ook prettig om dat aan de voorkant mee te kunnen nemen. Dus dat doe ik dan ook met 

liefde. Maar ik ga niet de inhoudelijke discussie voordat ik dat zelf op onze tafel heb gehad. En ook binnen het 

college besproken heb. U vraagt eigenlijk aan mij, maar als je dan afwijkt van de uitgangspunten in de 

startnotitie, wilt u dan het VO ter bespreking voorleggen aan de commissie voordat het de inspraak ingaat? Ik 

denk dat dat een redelijke vraag is, en dat het een afspraak is die we kunnen maken. 

De heer Visser: Oké voorzitter, en ik hoop natuurlijk blij verrast te worden met dat VO wat we dan dat we dan 

krijgen. Want ik word er een beetje moe van dat ondanks alle uitspraken van de raad steeds weer die klinkers 

naar boven komen. Zelfs echt kilometers van de binnenstad vandaan. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was dan de laatste vraag ga ik vanuit. Dan sluit ik dit gedeelte even en dan gaan 

we zo de raadsvergadering openen. Maar er moeten nog wel een paar mensen binnenkomen, schat ik zo in. 


