
Van: Fam. de Vos   
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 12:21 
Onderwerp: Brief registratie nummer :2020/491377 het onderhoud van de Noorder Emmakade  
 
Geachte Wethouder en Commissie Beheer  
 
Enige tijd geleden hebben wij en ook meerdere buren een brief gestuurd over het onderhoud van de 
Noorder Emmakade , de kade etc.  
Deze heeft U ontvangen op 13 Mei , en daar is het bij gebleven, op bellen niets meer gehoord.  
 
Nu er onlangs weer een auto beschadigd is door het oneffen wegoppervlakte {zie het oliespoor op de 
weg} 
Lijkt me het duidelijker dat er nu een antwoord en actie moet komen op de vragen in onze brief.  
 
Graag zouden we zien dat het behandeld wordt in de commissie beheer van de openbare ruimte.  
Wachtend op uw antwoord  
Met vriendelijke groet Henny en Frits de Vos  
 



Haarlem mei 2020

Geachte Burgemeester en Wethouders .

Naar aanleiding van enkele ergernissen over de Noorder Emmakade deze brief. Zoals slecht onderhoud, 
vernielingen en verzakkingen van de weg, en het achter blijven van onderhoud zoals wel verderop in de 
wijk.

De afvalbakken op de Noorder Emmakade zijn niet toereikend voor de aanvoer van de afval en voldoen 
niet tegen de kraaien en meeuwen. En de veiligheid van de kinderen bij het schoolplein bevorderen.

De Noorder Emmakade

Afgelopen jaar is de kadewand langs de kade vernieuwd en is de Cruquiusschool ook aan deze kade 
geheel verbouwd. En verderop in de wijk is het riool vernieuwd .

Dit had tot gevolg dat er veel zwaar verkeer zoals grote bouwkranen, vrachtverkeer over de weg 
moesten, en er werkzaamheden zijn uitgevoerd en heel veel aanvoer van materialen, ook is er een 
damwand geslagen wat niet bevorderlijk is voor het geheel.

Hierdoor is de weg verzakt, en de kaderand vernield en is zelfs de rioolput te hoog wat al tot een 
schadeclaim heeft geleid voor de gemeente.

Bij het vernieuwen van het riool in de wijk hier naast gelegen zijn behalve de straat ook de stoep, 
lantaarns aangepakt, onze wijk het noordelijke puntje van de Koninginnebuurt is hierbij buiten het 
geheel gevallen wat het aanzicht van de wijk niet ten goede komt.

Verzoek:

1 De weg geheel opnieuw bestraten.

2 De stoepen met steentjes zoals ook in de Koninginneweg en 2de Emmastraat.

3 Nieuwe lantaarnpalen gelijk aan de rest van de wijk.

4 Stoeprand als afscheiding van het gras en de weg vernieuwen.

5 het stukje bij de oplaadplaats opnieuw stoeptegels erin.

De Afvalbakken en groenstrook.

De grasstrook daar waar nu prachtige bloemen groeien, maar behalve het eerste stuk want daar is door 
de nieuwe kadewand een hele slechte afvoer van het regenwater ontstaan en Is het nu kaal en bij regen 
zeer modderig.

Bij deze losloopplaats voor honden staan afvalbakken voor de hondenpoep zakjes welke niet toereikend 
zijn want na het weekend [botenmensen en toerisme] zitten ze tjokvol en halen de kraaien en meeuwen 
ze leeg. Elke week bellen etc voor het legen en opruimen is niet de manier om dit aan te pakken.
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Verzoek

1 Meerdere malen het legen van de bakken.

2 Andere afsluitbare bakken en groter, zodat de vogels ze niet leeg kunnen halen, dit is niet alleen slecht 

het milieu maar ook voor de vogels.

En het trekt ook ander ongedierte aan bv ratten welke hier ook aan de kade wonen.!

3 Het gedeelte waar de nieuwe kadewand is gekomen een betere afvoer, en opnieuw gras inzaaien.

4 De treurwilg hoek Noorder Emmakade en Tuinlaantje is volgens de buurt ook echt een treurwilg want 
hij is erg klein en verliest nu al zijn blaadjes.

5 De in en uitgang van de Cruquiusschool: geen parkeren mogelijk bij het hek, dus een veilige in en 
uitgang.

Wij hopen dat u onze verzoeken inwilligt want na veel overlast en lawaai, rommel etc, mag de gemeente 
ook wel weer zorg dragen voor een goede bestrating en een uitstraling van de wijk welke toch ook voor 
toerisme een aandachtsgebied is, door de prachtige kerk aan de overkant.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,

Naam : Henny en Frits de Vos

Adres: Noorder Emmakade 17

2012GB Haarlem.

Bereikbaar via Tel 0620404809 e-mail: henny.lubberding@gmail.com 

Bijlage : foto van een afvalbak en de scheefliggende tegels bij de oplaadplaats
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