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TRANSCRIPT VAN DE RAADSVERGADERING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 21 november 2019 

 

1. Vragenuur 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, de voorzitter begint de vergadering, dus … Nee, nee, nee, nee. We gaan 

inderdaad beginnen en we beginnen zoals gebruikelijk eerst voordat de vergadering zelf aanvangt met de 

vragen. Er zijn diverse vragen ontvangen, dus ik wil graag als eerste, ga ik even, één moment nog, Jouw 

Haarlem heeft vragen over parkeerautomaten. 

De heer Aynan: Dat klopt, voorzitter. Sinds de uitbreiding van de autoluwe binnenstad zijn er vijf 

parkeerautomaten die ongebruikt, ja, staan, en ook met een plaat afgedekt. Onze vraag is: worden die 

automaten weggehaald? En zo ja, of ze bij het winkelcentrum in Schalkwijk, eentje aan de Rivièradreef en de 

ander bij de parkeergarage voor het winkelcentrum. Daar staat namelijk regelmatig … Ja, het geluid is niet al te 

best, voorzitter. 

De voorzitter: Niet alleen het geluid niet, maar het beeld is ook voor u dramatisch, want het lijkt alsof u geen 

hoofd heeft, dus ik zou even gaan zitten.  

De heer Aynan: Ja, dat is echt dramatisch. 

De voorzitter: Ja, dat is echt dramatisch. Ja, dit is beter, we zien u nu in beeld verschijnen, helemaal goed. 

De heer Aynan: Ik zwaai even naar mezelf. 

De voorzitter: Ja, oké. 

De heer Aynan: Maar goed, ik was wel te verstaan hoop ik. Dus de vraag aan het college is, en dan natuurlijk 

mijnheer over het parkeren, of die automaten weggehaald worden, want het is ook ontsierend op dit 

moment. En zo ja … voorzitter, ik vind dus echt gewoon zo oncollegiaal. 

De voorzitter: Dat ga ik zo doen. Maakt u uw vraag af, dan ga ik dat doen. Maak de vraag af. 

De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. De vraag is of de automaten, in ieder geval twee, bij het winkelcentrum 

neergezet kunnen worden. Daar is namelijk wel behoefte aan, er staan regelmatig rijen bij de automaten. 

De voorzitter: Dank u wel. En dan inderdaad even nog over de orde. Je hoeft hier als raadslid niet bij te zijn, 

dus als je gesprekken wil voeren, doe het dan gewoon nog even buiten. Antwoord wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Ja, dank, voorzitter. Ja, het is inderdaad de bedoeling om deze automaten te 

verplaatsen en opnieuw te gebruiken. En er zijn diverse plekken in overweging op dit moment. Nou, dan krijg 

ik mee dat er ook naar praktische zaken als leidingen en stroom moet worden gekeken, maar de suggesties die 

u meegeeft, die kunnen zeker, die locaties kunnen zeker worden meegenomen in de afwegingen. 

De voorzitter: Dank u wel. Uw volgende vraag. 
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De heer Aynan: Ja, meteen in aanvulling, want aan de Rivièradreef is er nu eentje kapot die op munten werkt, 

dus bedrading en zo is daar in ieder geval geen enkel probleem. Volgende vraag, voorzitter, betreft de zoals ze 

nu genoemd worden, de Jos Verstappentrappen die het station extra krijgt tijdens de Formule 1. De vraag is, 

want het schijnt nu dat ze aan de zuidkant geplaatst gaan worden, die extra trappen, of er ook trappen aan de 

noordkant geplaatst kunnen worden, zodat de passagiers helemaal niet door de stationshal hoeven te lopen? 

Dat scheelt weer wrijving. 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Ja, dank voor deze vraag. Ik heb nieuws. Er is een misverstand ontstaan met betrekking 

tot het plaatsen van de trappen. De bedoeling is dat de trappen aan de noordkant komen, zoals u het ook 

verzoekt, en niet aan de zuidkant. Dus dat is verkeerd in de media terecht gekomen. Dus de trappen komen 

alsnog aan de noordkant, ter hoogte van perron 8. En uw vervolgvraag als het gaat om Bevrijdingspop, dat 

kunnen we voor u nagaan of die trap langer kan blijven staan. Maar hij komt dus aan de noordkant en niet aan 

de zuidkant, voor zover we weten. 

De heer Aynan: Nou, dan hebben we weer nieuws. Nou, dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. SP. 

De heer Garretsen: Ja, dank u wel. Een vraag aan u, voorzitter. U hebt bij de intocht van Sinterklaas ook 

roetveegpieten ontvangen. Daarmee heeft de organisatie van de intocht de keuze gemaakt om de NTR-lijn te 

volgen en dat vindt de SP prima. En op Facebook blijkt uit de pagina van de Stichting Initiatieven 

Slachthuisbuurt dat zij een groot Sinterklaasfeest gaan organiseren voor kinderen op volgende week 

woensdag. En zij doen dit alleen maar met zwarte pieten, gebruiken het stadslogo van Haarlem en gebruiken 

een foto met echte zwarte pieten. En de SP heeft hierover de volgende twee vragen. De eerste is of er een 

subsidierelatie bestaat tussen de gemeente en de Stichting Initiatieven Slachthuisbuurt, en zo ja, of die 

subsidie ook is bestemd voor een initiatief als het organiseren van een Sinterklaasfeest. En de tweede vraag, 

het is u bekend dat er verschillend wordt gedacht over Zwarte Piet. Veel mensen vinden Zwarte Piet een 

racistische karikatuur of worden erdoor gekwetst en andere mensen vinden juist dat Zwarte Piet een traditie is 

die moet worden gekoesterd. En de SP vindt het samen met bijvoorbeeld premier Rutte onjuist dat iets wat 

aanleiding is voor zoveel conflict in de samenleving door de overheid, in dit geval door de gemeente, wordt 

gesubsidieerd. En is de burgemeester dat met de SP eens? 

Burgemeester Wienen: Het antwoord op de eerste vraag is ja, dus die stichting wordt gesubsidieerd, onder 

andere voor Sinterklaasfeest. Twee, ik zou eigenlijk hier de tijd willen nemen voor een wat uitvoeriger 

antwoord, maar het moet kort. En wat mij betreft, ik denk: wij zijn op het ogenblik in een transitie. Nog maar 

heel kort geleden waren zo ongeveer alle, hoe moet ik dat noemen, begeleiders van Sinterklaas, want het 

woord knecht is ook eerlijk gezegd al tamelijk belachelijk, en één naam voor honderd mensen is ook apart. 

Maar goed, ze waren toen nog allemaal zwart. Je ziet dat nu in een hoog tempo veranderen en ik denk dat dat 

heel goed is, want het reflecteert de verandering van opvattingen in de samenleving en ook van gevoelens in 

de samenleving op dit punt. En dan komt er een moment waarop je als overheid markeert van ja, we vinden 

eigenlijk dat het ook zo niet zou moeten. Wij hebben dat tot nog toe in Haarlem niet geregeld, dus je kunt 

daar ook niet willekeurig mee omgaan. En eerlijk gezegd denk ik zelf dat Haarlem, ik zou het een voorbeeld 

willen noemen van een hele goede en ontspannen manier van omgaan met dit probleem. En volgens mij doen 

we er verstandig aan om op die wijze doorgaand ervoor te zorgen dat het in Haarlem ook geen probleem 
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wordt. Dus op zich ben ik het met u eens, maar ik denk wel: laten we dat op een verstandige manier 

aanpakken.  

De heer Garretsen: Ik geloof dat Jouw Haarlem het ook met u eens is, voorzitter. Ik stel voor dat we in de loop 

van volgend jaar hier nog een keer op terugkomen, en ik zie u knikken. Dan heb ik een tweede vraag, 

voorzitter, ik neem aan dat ik nu … 

De voorzitter: Gaat uw gang, gaat uw gang. 

De heer Garretsen: Ja, dat is aan wethouder Roduner. Er is een verkoopovereenkomst tussen de heer 

Kahraman over de komst van een markthal in het winkelcentrum van Schalkwijk. Dat verheugt de SP. De SP 

heeft over het koopcontract twee vragen. Afgesproken was dat tegen maatschappelijke prijs zou worden 

verkocht, maar de SP heeft vernomen dat het de commerciële prijs is geworden. Mijn vraag aan de wethouder 

is of dat klopt. En mijn tweede vraag is: als het inderdaad klopt, vindt de wethouder dan niet dat het 

antispeculatiebeding uit de overeenkomst moet worden geschrapt? 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het goed is dat we dit gesprek wat uitgebreider op 

9 januari voeren, in de commissie Ontwikkeling, dan ligt het besluit in lichte voorhang voor aan de commissie, 

dus dat is denk ik een goed moment. Voor nu, even alvast antwoord op uw vragen. We hebben zowel de 

koopprijs gebaseerd op de nota grondbeleid. Het is een commercieel maatschappelijke voorziening, dus het is 

ook een deels commerciële voorziening, met winkelgelegenheid, is het gebaseerd op ons grondprijzenbeleid. 

En ook het antispeculatiebeding is ook, ja, wat we hebben afgesproken met de raad, dat wij bij zulk soort 

gevallen ook een antispeculatiebeding gaan hanteren. Nou, dat hebben we hier ook gedaan. Er is natuurlijk in 

twee commissies Ontwikkeling geleden ook uitgebreid gesproken over antispeculatie. Wij denken dat we dat 

hier op een zorgvuldige wijze hebben gedaan, maar laten we daar 9 januari nog wat uitgebreider over praten. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja. Dan ga ik naar D66, de heer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, dank u wel. Staat mijn hoofd er wel op? Want anders dan … Kijk, mijn 

hoofd staat er op, wat goed. Een tweetal vragen, want er heeft recent in Haarlem een vervelend incident zich 

voorgedaan. Er is namelijk een mevrouw met een hulphond geweigerd door een taxi, bij het station. Nou 

hebben wij taxiwetgeving in Nederland en hebben wij hier ook allemaal wethouders, dus dat is interessant 

altijd, wetgeving en wethouders, en is er ook de mogelijkheid om aanvullende taxiregelgeving in te voeren als 

er sprake is van problemen met de taxisector in een bepaalde stad. Dus naar aanleiding daarvan twee vragen. 

In hoeverre weet het college of de situatie met een mevrouw, had ook een mijnheer kunnen zijn, met een 

hulphond, die niet mee mocht met een aantal taxi’s, een incident is of een probleem? En dan definieer ik 

probleem als het vind vaker plaats, dus het is niet meer een incident. Vraag één. En als er sprake is van een 

probleem, hoe is het college van plan om in te grijpen? En dan denkt D66 bijvoorbeeld aan de handhaving, 

beleid, of door bijvoorbeeld het inzetten van mystery guests in overleg met het KNGF om te kijken hoe hierop 

gehandhaafd kan worden. Dank u wel, voorzitter. 

Burgemeester Wienen: Dank u wel. Ik denk dat ik, het college volkomen met u instemt: dit is een uiterst 

ongewenst iets, mensen die afhankelijk zijn van een hulphond, dat die niet in staat zouden zijn om een taxi te 

nemen. Wij hebben in het college afgesproken dat wij contact opnemen met taxibedrijven in Haarlem om 

eens even te kijken of er überhaupt regels over zijn, of dat daar wellicht ook intern het een en ander over kan 
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worden afgesproken. En op basis daarvan zullen wij kijken of er eventueel maatregelen nodig zijn. De heer Van 

Leeuwen, ik zie u kijken op een manier van u hebt zeker een andere vraag beantwoord? 

De heer Van Leeuwen: Nou, voorzitter, u zegt: we gaan vragen of er regels zijn, het is gewoon wetgeving. Ze 

moeten mensen meenemen. Dus ik snap uw antwoord niet zo goed. 

Burgemeester Wienen: Nee, daarom snap ik uw vraag niet, want ik geef alleen maar antwoord op uw vraag, 

namelijk: is u bekend dat dit structureler voorkomt en hoe gaan we dat aanpakken? En de wijze waarop wij 

het aanpakken en tevens kijken van wat is er precies aan de hand, dat is: ik zal zelf contact opnemen met de 

taxibranche, kijken van hoe zit dat, zijn daar interne afspraken over, duidelijk maken wat de bedoeling is, en 

dan bezien van welke maatregel ons wenselijk lijkt om toe te passen. Dan gaan wij naar Trots Haarlem. 

De heer Amand: Dank u wel, voorzitter. We zijn nu toch bezig bij het Stationsplein, de daklozen slapen nog 

steeds daar, voor de sociale advocatuur, ik heb u laatst ook al eens gevraagd: haal die mensen alstublieft van 

straat, want dat wordt nou toch ijzig koud. Ik heb het van de week zelf twee tot drie keer geconstateerd, en er 

wordt eigenlijk van de gemeente uit weinig aan gedaan. Die mensen slapen daar op een doos en een oude 

slaapzak, dus ik verzoek u zo spoedig mogelijk die mensen allemaal van de straat. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: Dank u wel. Het college is het eens met u dat het een onwenselijke situatie is en het liefst 

zouden wij deze mensen ook zo snel mogelijk onder dak brengen. Sommige mensen kiezen er wel voor om op 

straat te blijven, dat zijn de zorgmijders. We hebben afgelopen week ook afgesproken dat de wintersituatie 

eerder in gang gezet wordt, dus zodra wij ons daartoe genoopt voelen, zullen wij zeker deze mensen 

begeleiden naar een dakvoorziening. 

De voorzitter: Dank u wel. 

De heer Amand: Voorzitter, ik heb nog een even vervolgvraag. Ik heb het u al meerdere keren gevraagd, en 

het blijft zo. Diezelfde mensen liggen nog steeds op straat daar. Dus alstublieft, het liefst morgen of vanavond, 

een onderkomen voor die mensen. 

De voorzitter: Dank u wel. Trots Haarlem, volgende vraag. 

De heer Van den Raadt: Ja, klopt, voorzitter. O, wil mevrouw Özogul nog wat vragen? 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul-Özen: Ja, goed om te horen dat de wethouder daar wel iets mee doet. Maar ik heb een 

vervolgvraag. Er worden af en toe mensen uit de opvang gezet, omdat ze zich niet houden aan de huisregels. 

Nu het winter wordt, kan de wethouder ervoor zorgen dat ze niet zomaar eruit gezet worden, maar dat er dan 

iets anders wordt geregeld waar ze wel naartoe kunnen wanneer ze dat willen? 

De voorzitter: Wethouder Meijs. 

Wethouder Meijs: In vervolg daarop kan ik nog niet zo heel veel zeggen, behalve dat wij ook time-outplekken 

hebben, dus we hebben in ieder geval de afspraak, als het onder bepaalde condities te koud wordt op straat, 

dat wij altijd zullen zorgen voor opvang. 
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De voorzitter: Dank u wel. Terug naar Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. B&W heeft recentelijk besloten om de elektronische snelweg open te 

stellen voor Wob-verzoeken. Hartelijk dank daarvoor, dat was een grote wens van Trots Haarlem. Maar wat is 

de stand van zaken? Ik begrijp dat dat via een webformulier ingediend moet worden. Is dat al klaar en in orde? 

Hoe is die stand van zaken? 

Burgemeester Wienen: Daar is aan gewerkt. Is overigens niet alleen een wens van Trots Haarlem, maar een 

wens in ieder geval van het college, volgens mij van de raad ook, dus daar wordt voor gezorgd. En het 

moment, wij verwachten binnen twee weken dat wij daar het technische probleem wat zich daar voordoet, 

opgelost hebben en het ook daadwerkelijk beschikbaar is. 

De heer Van den Raadt: En dan is de elektronische snelweg met de gemeente nog niet geopend voor het 

indienen van ingebrekestellingen, klopt dat? En wanneer gaat dat plaatsvinden? 

Burgemeester Wienen: Dat zal ook gebeuren. Dat vraagt nog wat meer voorbereiding en het idee is dat dat in 

het eerste kwartaal volgend jaar gerealiseerd wordt. Gaat u verder. 

De heer Van den Raadt: Dan hadden wij nog een vraag over het feit dat bij de aanpassing van het 

bestemmingsplan Boerhaavewijk, bij die bijeenkomst die goed bezocht werd, iedereen daarvoor dank, bleek 

dat er iets is toegevoegd, namelijk het feit dat er onontplofte bommen in de Boerhaavewijk liggen. En 

iedereen vroeg zich af waarom dat toegevoegd is aan het bestemmingsplan? In het oude bestemmingsplan 

stond het niet en de ambtenaar ter plaatse die wist ook niet waarom dat was, dus dan zal het een politieke 

kwestie zijn, waarschijnlijk. 

Burgemeester Wienen: De wethouder die met bestemmingsplannen zich bezighoudt, die is er op dit moment 

even niet. Ik kan u overigens wel zeggen dat dit soort zaken, dat die gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften. 

Maar los daarvan, we zullen even kijken of die beantwoording op een andere wijze bij u kan komen, want op 

dit moment weet ik niet wat de reden is waarom het hier in het bestemmingsplan is toegevoegd. Had u nog 

meer vragen? 

De heer Van den Raadt: Ja, nou, dan een vervolg daarop. Er was ook een jurist aanwezig en die wist ook niet 

waarom het werd toegevoegd. Als u zegt: het is wettelijk verplicht, dan is mijn vervolgvraag: waarom is het 

dan eerder niet wettelijk verplicht? Of is die wet sinds kort aangepast en komt dat overal te staan? 

Burgemeester Wienen: Nee. Wat ik gezegd heb is dat de regelingen rond dit soort voorwerpen, dat die 

volgens wettelijke voorschriften verlopen. En waarom ze hier zijn toegevoegd, weet ik niet, en daar krijgt u 

antwoord op.  

De heer Van den Raadt: Dank u. Nou, dan nog meer bommen en granaten. We hadden natuurlijk een granaat 

op de stoep van het stadhuis. En hoe waarborgt u de veiligheid van ons allen vanavond? 

Burgemeester Wienen: Dat gebeurt met de middelen die mij daarvoor ter beschikking staan. En ik doe er 

verder ook geen mededelingen over. Wij vergaderen hier gewoon veilig en over hoe we dat precies doen, daar 

gaan we hier niet discussiëren. 
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De heer Van den Raadt: Oké, maar we mogen dus er vanuit gaan dat het honderd procent goedgekeurd is en 

dat het veilig is, zonder dat u zegt wat er gebeurt? 

Burgemeester Wienen: Ik krijg die vraag regelmatig en ik heb nog nooit het antwoord gegeven dat ik honderd 

procent garanties geef op veiligheid. Dat zal ik ook vanavond niet doen, maar de maatregelen die nodig zijn, 

zijn genomen en het is volstrekt verantwoord om hier gewoon te vergaderen. En die honderd procent, die zult 

u hier beneden op deze aarde nooit bereiken. 

Sluiting 

De voorzitter: Daarmee zijn we aan het eind van de vragen. Wij wachten nog een paar minuten. Hopelijk 

voegen zich dan meer raadsleden bij ons en dan beginnen wij met onze verdere vergadering. 


