
  

  

 

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 4 september 2008 bij ons 

college ingekomen vragen van de heer J. van de Manakker en het door het college 

gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

Haarlem,4 september 2008 

 

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO. 

 

Betreft: Parkeer problemen VV Geel – Wit. 

 

Geacht college, 

 

Zoals genoegzaam bekend is zijn er na het invoeren van het betaald parkeren en het 

vignetten systeem in de omgeving van het Emmaplein en de Ooster de Bruinstraat 

problemen ontstaan. 

 

Voor de VV Geel-Wit heeft dit verregaande gevolgen. 

Nu al is het ledental met 10% terug gelopen. 

Vrijwilligers haken af omdat het parkeren een probleem is. 

Als er geen verbetering in de situatie komt overweegt het bestuur om het bijltje er aan het 

eind van dit seizoen bij neer te gooien 

Kantine inkomsten lopen sterk terug omdat bezoekende verenigingen direct na de 

wedstrijd vertrekken. Slechts enkele jaren geleden is er door de gemeente voor 1.500.000 

geïnvesteerd in het complex en de vereniging heeft zich zelf voor 100.000 in de schulden 

gestoken om alles tot in de puntjes in orde te hebben. 

 

Het kan toch niet de bedoeling zijn om deze ,vooral voor de jeugd zo belangrijke club 

terziele te laten gaan. De sociale functie van deze vereniging is gewoon onmisbaar in 

deze buurt. 

 

Wij hebben begrepen dat er komende dinsdag een gesprek zal plaats vinden tussen 

vertegenwoordigers van diverse groepen uit de buurt. 

 

Helaas is daar weer geen vertegenwoordiger van VV Geel-Wit bij uitgenodigd. 
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Beantwoording vragen van de heer J. van de Manakker inzake 

parkeerproblemen VV Geel-Wit 
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Dit ondanks het feit dat de vereniging diverse malen bezwaar heeft gemaakt tegen de 

genomen maatregelen en ze tot op heden geen enkele reactie mochten ontvangen. 

 

Vraag 1 

Bent u bereid om op korte termijn een serieus gesprek aan te gaan met het bestuur van 

deze vereniging? 

 

Vraag 2 

Ziet u mogelijkheden om de vereniging een status aparte te verlenen voor wat betreft de 

parkeer plaatsen aan de Oosten de Bruinstraat? 

 

Namens de SP Fractie  

Jan van de Manakker. 

 

 

 

 

 

 

Aan de heer J. van de Manakker 

lid van de gemeenteraad 

Leonardo Da Vinci plein 22 

2037 RR  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 4 september 2008 

parkeerproblemen VV Geel-Wit 

 

 

Geachte heer Manakker, 

 

Op 4 september 2008 heeft u vragen gesteld als bedoeld in artikel 38 van het Reglement 

van Orde van de gemeenteraad over parkeerproblemen VV Geel Wit. Met deze brief 

wordt antwoord gegeven op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief 

weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

 

1.  Bent u bereid op korte termijn een serieus gesprek aan te gaan met het bestuur van 

deze vereniging? 

 

Antwoord 

Ja, op basis van de bestaande parkeerreguleringsverordening. 

 

2. Ziet u mogelijkheden om de vereniging een status aparte te verlenen voor wat betreft 

de parkeerplaatsen aan de  Oosten de Bruijnstraat? 

 

Antwoord 

De directe omgeving van de vereniging Geel Wit heeft al een zekere vorm van status 

aparte verkregen. In de huidige Parkeerreguleringsverordening is het Emmaplein en de v. 

Oosten de Bruijnstraat als apart gebied opgenomen, waar als enige sprake is van een 
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maximum parkeertarief per dag van max. € 4,00. Dit tarief wordt al bereikt binnen 2,5 

uur. Mochten de bezoekers langer willen blijven dan heeft dat geen 

parkeerkostenconsequenties.  

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

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

 


	Antwoord

