
Haarlem

Onderwerp: Beantwoording art. 32 vragen over Haarlemse Parkeergarages

Geachte heer Aerssens,

1/2Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem

1. Is het college bekend met de onveilige situatie die zich in de Haarlemse parkeergarage afspeelt? 
Antwoord:
Het college is ermee bekend dat zich in parkeergarages, zoals in parkeergarage Raaks, incidenten 
voordoen als diefstal en vernieling.
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3. Is het college het met de VVD eens dat het de taak is van het college is om zich in te spannen, 
samen met de beheerder, om de veiligheid te waarborgen?

Antwoord:
Naast de gebruikers van de parkeergarage hebben de gemeente, de beheerder en de politie een 
gedeelde taak om de veiligheid binnen parkeergarages waarborgen en incidenten aan te pakken. 
Deze verantwoordelijkheid wordt door alle betrokken partijen genomen.
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Raadsfractie VVD
t.a.v. Eloy Aerssens

Op 2 december 2022 heeft u vragen gesteld ex art. 32 RvO inzake Haarlemse Parkeergarages. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.
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Veiligheid en Handhaving 
M.L. Vendel 
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2. Welke acties zijn er door het college ondernomen om de onveiligheid in de Haarlemse
parkeergarages tegen te gaan ?

Antwoord:
De gemeente is al langer in gesprek met Spaarnelanden, handhaving, politie, Alpha Security en 
ketenpartners betrokken bij de opvang en begeleiding aan dakloze mensen GGD en HVO Querido 
over de overlast die wordt ervaren in enkele Haarlemse parkeergarages. Hierbij zijn diverse acties 
ingezet, waaronder extra inzet van handhaving, een persoonsgerichte aanpak vanuit het zorgdomein 
en extra inzet van beveiliging. Ook zijn fysieke maatregelen genomen om ongewenste aanwezigheid 
in de parkeergarages te ontmoedigen. Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor verder gaande fysieke maatregelen waaronder afsluiting middels speedgates en het plaatsen 
van kaartlezers bij de verschillende ingangen van de parkeergarages.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra drs. J. Wienen
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5. Is het college bekend dat er in de Raaks parkeergarage veel gebruik wordt gemaakt van drugs, 
alcohol en dat de parkeergarage gebruikt wordt als slaapplek?

Antwoord:
Ja, het college is ermee bekend dat parkeergarage Raaks wordt gebruikt als tijdelijke verblijfplaats 
door enkele dakloze mensen. Sommige van hen gebruiken drugs of alcohol.

4. Ziet het college een negatieve trend in de gebeurtenissen eind 2021 en nu, eind 2022 in de Raaks 
parkeergarage?

Antwoord:
Overlast en vernielingen, voornamelijk in parkeergarage Raaks, zijn al geruime tijd een punt van zorg. 
Daarom werkt de gemeente samen met Spaarnelanden, politie, Alpha Security en partners uit het 
sociaal domein aan maatregelen om deze overlast tegen te gaan.

6. Welke acties heeft het college genomen en gaat het college nemen om alcohol, drugsgebruik en 
het gebruiken van de parkeergarage als slaapplek tegen te gaan ?

De fysieke maatregelen, de extra inzet van handhaving, de inzet van Alpha Security en de 
samenwerking met GGD en HVO Querido is erop gericht het verblijf van dakloze mensen in 
parkeergarages terug te dringen. Wekelijks is er een veiligheidsoverleg waarin de partijen uit het 
zorg- en veiligheidsdomein hun inzet op deze doelgroep met elkaar afstemmen.
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de secretaris,


