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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 7 NOVEMBER 2013 

VAN DE COMMISSIE BEHEER 

 

Aanwezig de leden: 

De heren Baaijens (Actiepartij), Boer (VVD), Van de Manakker (Sociaal Lokaal), Marselje 

(D66), Stapelkamp (Haarlem Plus), Visser (CDA), Wever (SP), Wiersma (CDA) en de dames 

Huysse (GroenLinks), De Leeuw (OPH) en Schopman (PvdA) 

 

Afwezig: De heer Van Haga (VVD), de heer Kruisman (GroenLinks), mevrouw Pippel (D66) en 

de heer Schaart (PvdA) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw Van der Mede (griffier) en de heren D. Bol (voorzitter) en L. Mulder (wethouder) 

 

Verslag: Mevrouw M. van de Belt (Notuleerservice Nederland) 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 Er is bericht van verhindering van mevrouw Pippel, de heer Kruisman en de heer Schaart. 

 De heer Marselje behandelt zijn vraag over agendapunt 5 graag in beslotenheid. 

 De secretaris laat nu voor de laatste keer de lijst rondgaan met leden die zich hebben opgegeven 

voor het werkbezoek aan Spaarnelanden op 28 november aanstaande.  

 De luisterzitting Programmabegroting 2014-2018 is geannuleerd. 

 De raadsmarkt Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vindt plaats op 21 november aanstaande en 

wordt mede voorbereid door de heren Visser en Van de Manakker. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Van Leeuwen spreekt in over de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen bij de NME. 

Destijds heeft hij als directeur van de Beatrixschool veel ondersteuning gekregen bij de schooltuinen en 

andere natuuractiviteiten en daarom kwam hij na zijn pensionering eerst als vrijwilliger en nu als 

coördinator ter vervanging van een zieke medewerker. Uit eigen ervaring weet hij nu hoeveel werk het 

is al die vrijwilligers aan te sturen. Hij werkt ook als vrijwilliger bij leerlingen van mytylschool De 

Regenboog bij hun schooltuinen. Er zijn 60 vrijwilligers, 140 stagiaires en 60 mensen van bureau Halt. 

Hij verzoekt te waarborgen dat de ondersteuning voor al die mensen blijft bestaan. Al die taken zijn 

essentieel voor de NME. 

De heer Van Leeuwen geeft desgevraagd aan dat er altijd schoolbegeleiding bij is. De NME heeft veel 

activiteiten, maar als de begeleiding van de vrijwilligers wegvalt, moeten de vrijwilligers afhaken. De 

NME-werkzaamheden voor de schooltuinen bestaan ook uit het goed verzorgen van de tuinen, maar het 

is sterk afhankelijk van de begeleidende leerkrachten. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 
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5. Reinaldapark vrijgeven voor krediet ten behoeve van groenaanplant 

Mevrouw Huysse is verbijsterd over de veranderde bestemming van de omgeving. Mensen worden 

overrompeld door wat er nu komt, terwijl er toch een heel uitgebreide procedure aan vooraf is gegaan. 

Nu komt er een heel groot vrijetijdscentrum dat ander publiek trekt dan het park. Het hek staat niet in 

het DO. Het staat om het hele park en het heeft niets te maken met opdeling van het park in 

verschillende gebruiksdoelen. De kosten vindt ze onbegrijpelijk. Mensen willen liever graag extra 

banken. 

De heer Marselje vindt dat die ontwikkeling buiten het ontwerp valt. Het centrum vormt geen 

onderdeel van het Reinaldapark - van het deel dat de gemeente aanlegt. Het is een particuliere 

ontwikkeling. Het gaat nu om een extreem groot bedrag, maar het is bedoeld voor de zeer verdichte 

wijken die zo goed als groenloos zijn. Als er middelen overblijven, zou het college die willen inzetten 

voor extra aankleding, maar D66 wil dat zelf nauwgezet kunnen afwegen in deze tijd van pijnlijke 

bezuinigingen. 

De heer Boer ziet uiteraard ook graag dat het Reinaldapark wordt afgemaakt. Met de 500.000 euro is 

een heel nuttige bijdrage geleverd. Overgebleven geld wil de VVD echter afwegen tegen andere 

projecten. Hij wil geen voorstel krijgen, maar hij wil de vrije keus. Als er een voorstel komt, hebben er 

al ambtenaren aan gewerkt en dat kost ook geld. 

De heer Van de Manakker kan niet anders dan dit krediet verstrekken. Het park moet af. 

De heer Stapelkamp vindt afronding van dit plan noodzakelijk voor Haarlem-Oost. Het krediet moet er 

dus komen.  

Mevrouw Schopman is blij dat het park nu afkomt. Voor de aanleg van het park in Delftwijk zijn 

andere middelen, waardoor de ISV-gelden daar vrijvallen en kunnen worden ingezet voor het 

Reinaldapark. Regelmatig ontstaan er echter tekorten en de PvdA vraagt zich af hoe het dan straks bij 

Delftwijk moet. Ze is benieuwd naar de risico’s die daaraan vastzitten en ze krijgt graag een garantie 

voor dat park in Delftwijk. 

Mevrouw De Leeuw is heel gelukkig met dit park en OPH stelt dit krediet graag beschikbaar. 

De heer Wever is heel blij dat het park nu wordt afgerond. Hij weet dat de werkzaamheden in Delftwijk 

in volle gang zijn en hij deelt de zorgen van de PvdA over de financiële middelen. 

 

Wethouder Mulder verduidelijkt dat het vrijetijdscentrum lang geleden is afgesproken met de 

tennisbaan. Het past binnen het bestemmingsplan. Ook het hek is lang geleden aan de orde geweest. Het 

hek is zo bedacht dat er geen informele ingangen in het park zijn. De extra banken komen eraan. Hij 

benadrukt dat de raad over besteding van de middelen gaat wanneer er geld overblijft. Dat meldt het 

college dan uiteraard. Gedacht wordt nu aan een koepeltje of een kiosk. 

De heer Marselje benadrukt juist dat het college geen geld moet uitgeven aan allerlei voorbereidingen. 

Daarom moet de wethouder niet met een voorstel komen, maar hij dient de raad te informeren over niet 

benutte middelen. 

De heer Boer onderschrijft de woorden van D66. De VVD wil geen voorstel, maar een melding als er 

geld over is. 

Wethouder Mulder meldt het de raad wanneer er geld over is. Daar komt dan een voorstel bij om de 

middelen in het park te besteden. Daar gaat de raad over. 

De heer Visser begrijpt dat de wethouder het meldt wanneer er geld over is. Dan komt het dus terug in 

de commissie. 

Wethouder Mulder voegt hier nog aan toe dat het plan Delftwijkpark gereed is en inmiddels is 

aanbesteed. Daar verwacht hij geen extra kosten. 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk naar de raad gaat. 

 

6. Agenda komende commissievergadering(en) 

 Beheersverordening Begraafplaatsen 

 Brief wethouder Mulder d.d. 14 oktober 2013 inzake resultaten klanttevredenheidsonderzoek 

pleziervaart 2013 
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 Actielijst en Jaarplanning commissie Beheer 

 Brief van de wethouder inzake motie De dijk verrijkt met meer verkeersveiligheid - op verzoek van 

de PvdA 

 DO Waarderbrug - op verzoek van de VVD 

 Onnutte inritinstructies - op verzoek van D66 

 

7. Rondvraag 

Mevrouw Schopman informeert naar de stand van zaken met de winkeliersvereniging Cronjé. 

Uit de brief van wethouder Mulder d.d. 4 november over de motie De dijk verrijkt met meer 

verkeersveiligheid maakt de PvdA op dat er rekening gehouden wordt met meer verkeer bij komst van 

de kunstijsbaan, fort Benoorden, de bungalows en uitbreiding van Spaarne Buiten. Zowel raad als 

college heeft zich eenduidig tegen deze uitbreiding uitgesproken zolang er geen verkeersvoorziening is 

voorgelegd. De passage vereist een toelichting.  

Veiligheid, registratie van ongelukken en snelheid, dat is allemaal meetbaar. Niet meetbare zaken zoals 

ouderen die met rollater en al het talud afduikelen en kinderen op de fiets zou de PvdA graag 

meegenomen zien bij de verhoging van de verkeersveiligheid.  

Ze heeft zich erover verbaasd dat mensen ruim vier uur hebben staan wachten totdat er een ambtenaar 

kwam ter controle van de werkzaamheden in de omgeving van de Kolkbrug. 

Ze verwacht dat haar schriftelijke vraag over gehandicaptenparkeerkaarten aan wethouder Van der 

Hoek wordt doorgegeven. 

Wethouder Mulder verduidelijkt dat het dossier Cronjé bij de burgemeester ligt. Met het bestuur van de 

winkeliersvereniging is een voorstel in de maak om de Cronjé van maandag tot vrijdag open te stellen. 

Het was de bedoeling de werkzaamheden bij de Kolkbrug zo veel mogelijk af te stemmen op andere, 

maar dat is anders gelopen. 

Het is de wethouder niet bekend dat er mensen met rollater of fiets van de dijk afrollen. Er is uitvoerig 

bekeken hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Over deze vraag denkt hij na. 

Met zijn brief heeft de wethouder absoluut niet willen suggereren dat het college zijn standpunt heeft 

veranderd. Het college heeft hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Hij heeft alleen willen 

melden dat diverse omstandigheden van invloed kunnen zijn op de verkeersdrukte naar Spaarndam. 

Mevrouw Schopman hecht eraan dat de wethouder in zijn brief helder verwoord dat het college afstand 

neemt van een drukkere verkeerssituatie. Andere partijen zouden met deze brief een andere kant op 

kunnen. Het is een heikel dossier. 

Wethouder Mulder benadrukt dat het college echt tegen deze verkeersontwikkelingen is. Hij komt met 

een nadere uitleg van deze passage in de brief. 

 

De heer Wiersma wijst erop dat eind december de helft van de Spaarndamseweg klaar is en dan is het 

andere deel aan de beurt. Dat betekent wellicht afsluiting voor een maand of drie. Ondernemers hebben 

hun zorgen geuit. Hij hoort graag meer over de verkeersmaatregelen. Misschien kan er richting 

Schoterbrug iets gewijzigd worden en kan het verkeer op de Waarderpolderbrug van richting 

veranderen.  

De vraag over afsluiting van de Spaarndamseweg beantwoordt wethouder Mulder schriftelijk. 

 

De heer Visser weet dat veel Haarlemmers blij zijn dat er een start gemaakt wordt met fietshandhaving 

op het station. Dat zou gisteren beginnen, maar daarvan is nog niets gebleken. 

Voorts hoort de heer Visser graag of er een rol voor de gemeente is nu het beheerdershuisje bij 

speeltuin Ter Kleef gedeeltelijk is afgebrand. 

Wethouder Mulder verduidelijkt dat de fietshandhaving al twee dagen bezig is. De handhaving duurt 

een aantal weken en dan pas worden de gevolgen duidelijk. Het voorstel voor meer fietsparkeerplekken 

in de parkeergarage is in voorbereiding, maar er komt geen voorstel met een dekking. 

De vraag over het beheerdershuisje zoekt de wethouder uit. 
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De heer Stapelkamp is ook benieuwd naar de stand van zaken rond de openstelling van de 

Cronjéstraat. Voorts vraagt hij waarom het college nog geen uitvoering heeft gegeven aan het besluit 

van 17 september voor de Zomervaartbrug. Hij hoort graag waarom er überhaupt een verkeersbesluit is 

gepubliceerd in de Staatscourant, als er nog een besluit moest worden genomen over een 

bezwaarprocedure over het volledig afsluiten van de Vijfhuizerstraat. 

De heer Van de Manakker weet dat deze zaak gisteren in de commissie Beroep en Bezwaar is 

geweest. 

Wethouder Mulder beaamt dat de provisorische brug over de Zomervaart inderdaad bij die commissie 

ligt. Die uitspraak wacht hij af. Naar verwachting wordt het project eind december opgeleverd en dan 

kan de brug weg. Eerder heeft het college een verkeersbesluit aangekondigd. 

 

De heer Boer informeert naar de status van het Houtmanpad. Zijn schriftelijke vraag over 

straatverlichting kan schriftelijk beantwoord worden. 

Wethouder Mulder komt binnenkort met zijn reactie op de vraag over het Houtmanpad. Beantwoording 

van de vraag over straatverlichting volgt inderdaad schriftelijk. 

 

De heer Marselje memoreert dat de staat van onderhoud bij het Jaagpad bedroevend is. Hij is benieuwd 

naar wat het college op korte termijn voorstelt.  

Wethouder Mulder beaamt dat onderhoud van het Jaagpad wellicht nodig is, maar dat geldt voor veel 

plaatsen in de stad. Hij zoekt uit of er sprake is van onderhoud en wanneer dat dan aan de orde is. 

 

8. Sluiting 

De heer Van de Manakker geeft de voorzitter mee bij het agendapunt ‘Agenda komende 

commissievergaderingen’ beter te peilen of niet slechts 1 fractie een punt wil agenderen.  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 18.45 uur. 


