
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

11 januari 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw J. Langenacker en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Betreft: Raadsvragen ophaal kerstbomen 

  

Haarlem,  

 

Geacht College van B&W, 

  

De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande 

vragen conform artikel 38 Reglement van Orde. 

 

In de commissie Beheer is de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd 

voor de ophaal van kerstbomen door Spaarnelanden tijdens en rond de 

inzamelingsacties in de kerstvakantie. Ook dit jaar was de inzameling door kinderen 

een groot succes, echter alle burgers die niet in staat zijn om hun kerstboom te 

verslepen of geen kinderen in de buurt hebben die dit doen, blijven achter met hun 

boom. Ook dit jaar blijkten de afspraken over een vervolg onduidelijk. Zowel 

Spaarnelanden als de gemeente geven tegenstrijdige adviezen waardoor mensen de 

kerstboom buiten zetten met de hoop dat deze toch een keer wordt meegenomen. 

De kerstbomen die achterblijven, vooral in wijken waar de inzamelingsacties te ver 

vandaanzijn, geven een verloederd straatbeeld en zetten burgers aan tot kattekwaad, 

soms met grote gevolgen. De Partij van de Arbeid vindt dat, duidelijke afspraken 

met Spaarnelanden hierover, de ergenis en frustraties vermindert en de leefbaarheid 

in de wijken bevordert.  

 

De Partij van de Arbeid zet al enkele jaren tijdens de Kadernota en de Begroting het 

thema Communicatie met de burgers  jaren aan op een betere communicatie met de 
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burgers, dit is zo’n onderwerp waarmee je veel goodwill kunt verdienen als we het 

goed met elkaar regelen.  

 

1. Is het College het met de PvdA eens dat ophaal van kerstbomen op dit 

moment te veel onduidelijkheid geeft en frustraties geeft zowel bij de 

burgers als bij de gemeente en Spaarnelanden? 

2. Is het College zich er van bewust dat deze situatie op een goede manier zou 

kunnen worden opgelost? 

3. Is het College bereid om in de loop van dit jaar, maar uiterlijk voor de 

kadernota, met een voorstel te komen hoe deze situatie tijdens de 

kerstvakantie van 2008/2009 zoveel mogelijk te voorkomen? 

 

 Namens de fractie van de PvdA, 

 

Joyce Langenacker  
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Aan mevrouw J. Langenacker 

lid van de gemeenteraad 

Vergierdeweg 237 

2026 ZE  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 11 januari 2007 

ophalen van kerstbomen 

 

 

Geachte mevrouw Langenacker, 

 

In uw brief van 11 januari 2008 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van 

het Reglement van Orde van de gemeenteraad over het ophalen van kerstbomen 

 

U stelt dat de commissie beheer meerdere malen aandacht heeft gevraagd voor de 

ophaal van kerstbomen door Spaarnelanden.  

De inzameling  van kerstbomen is een succes gebleken in de buurten en wijken 

waar de kinderen de bomen inzamelden. Echter de burgers die de boom op straat 

zetten en waar geen kinderen actief zijn geweest om deze naar een inzamelpunt te 

slepen bleven achter op straat. Deze bomen geven een verloederd straatbeeld en er 

zijn situaties geweest dat er kattenkwaad werd uitgehaald of brandstichting heeft 

plaatsgevonden. 

  

Het college deelt uw stelling dat er goodwill bij de burgers gekweekt wordt als wij 

met elkaar goed de communicatie rond het ophalen van kerstbomen regelen.  

 

Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven, waarna onze reactie volgt. 

 

1. Is het College het met de PvdA eens dat de ophaal van kerstbomen op dit 

moment veel onduidelijkheid geeft en frustraties geeft bij zowel burgers als bij 

de gemeente en Spaarnelanden? 

 

Antwoord 

De werkafspraken zijn vastgelegd in de DVO Spaarnelanden – Gemeente Haarlem. 

Hierover bestaat geen onduidelijkheid. Het college onderschrijft dat er 

communicatieproblemen zijn geweest. 

 

2. Is het College zich er van bewust dat deze situatie op een goede manier zou 

kunnen worden opgelost? 

 

Antwoord 

Het college is zich er van bewust dat de ontstane situatie niet meer voor mag komen 

en geeft aan dat er een goede manier bestaat om dit niet meer voor te laten komen. 

 

3. Is het college bereid om in de loop van dit jaar, maar uiterlijk voor de 

kadernota, met een voorstel te komen hoe deze situatie tijdens de kerstvakantie 

van 2008/2009 zoveel mogelijk te voorkomen? 
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Antwoord 
Het voorstel van het college luidt: 

Op 12 februari vindt de evaluatie inzameling kerstbomen 2007/2008 plaats. 

Bespreekpunten zijn: 

Inzameling van losse kerstbomen in straten tijdens reguliere ophaalronden grijs of 

groenweek door Spaarnelanden. 

Inzameling van losse kerstbomen in groenstroken, plantsoenen en parken door 

Paswerk en SBH. 

Extra ophaalrondes (eerste twee weken van januari) van kerstbomen buiten de 

inzameldagen om. 

Aanpassing van de DVO Spaarnelanden, SBH en contract Paswerk. 

Communicatieplan rondom scholiereninzameling en inzamelpunten 

Communicatieplan inzameling losse kerstbomen. 

 

Wij hopen hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


