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PvdA - Roduner 
Ontwikkeling ORION400 en co-creatie hele Orionzone Rondvraag  
In de Orionzone vinden de eerste ontwikkelingen plaats. Na de al gestarte bouw van de sporthal 
nabij het stadion wordt door “projectgroepOrion400”,  de Ontwikkelcombinatte, gestart met een 
participatietraject. Tot zover geen probleem. Participeren is een vereiste als de ontwikkelaar ooit een 
omgevingsvergunning wil krijgen om te bouwen op de plek van de Bisonbowling. Ons bereiken 
berichten van de wijkraad en omwonenden, dat er alsnog draagvlak wordt gezocht voor het inpassen 
van een supermarkt in of nabij deze locatie en dat onduidelijk is wat de rol van de gemeente in dit 
alles is. 
 
1. Bent u het met de PvdA eens dat sinds de besluitvorming op de Orionzone februari 2020, geen 

nieuwe feiten zijn opgetreden waardoor draagvlak zoeken voor een supermarkt aan de 

Noordzijde Orionweg een zinvolle exercitie is. En dat opnieuw een open draagvlakonderzoek 

opstarten bij omwonenden onnodig leidt tot verwarring en dalend vertrouwen in de gemeente 

en dit onwenselijk is. 

In de door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelvisie Orionzone is opgenomen dat 'Mocht in de 
toekomst een initiatiefnemer zich melden met een initiatief dat wel op draagvlak van de omgeving 
kan rekenen, en dat inpasbaar is op basis van het gemeentelijk voorzieningenbeleid en andere 
ruimtelijke criteria, de gemeente dat initiatief dan opnieuw zal afwegen.' 
Hoorne Vastgoed heeft nu op eigen initiatief een draagvlakonderzoek gestart. Het gebiedsteam 

Noord van onze gemeente heeft ook gemerkt dat deze actie tot verwarring leidde bij een aantal 

bewoners en de wijkraden. Onze analyse is dat deze verwarring veroorzaakt  wordt door het begrip 

“voldoende draagvlak ”.  Dit is een rekbaar begrip dat voor meerdere interpretaties vatbaar is. De 

projectontwikkelaar zoekt in deze toch ruimte voor draagvlak. Ons is overigens ook nog geen plan 

bekend dat voldoet aan de andere criteria zoals inpasbaar in het voorzieningenbeleid en andere 

ruimtelijke criteria zoals een goede verkeerontsluiting. 

Vanuit het gebiedsteam is richting Hoorne aangegeven dat de wijkraden geen voorstanders zijn van 

een supermarkt en dat er op dit moment geen draagvlak is voor een supermarkt. Ook is met de 

wijkraden ons standpunt besproken. 

 
2. Bent u het met ons eens, dat het instellen van co-creatiesessies die verder gaan dan de locatie 

Orion400 tot verwarring over rol van ontwikkelaar en gemeente kan leiden. De ingeschakelde 

dames van de Stadsmakers, roepen in de sessie op  13 april, dat zij co-creatiesessies gaan 

organiseren voor de Orionzone (dus niet alleen locatie Orion400), waar discussies over allerlei 

voorzieningen en woonvormen met participanten kunnen worden  uitgewerkt, omdat de 

gemeente momenteel geen capaciteit heeft 

In de ontwikkelvisie zijn op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de diverse 
locaties uitgewerkt. Op het moment dat een project opgestart wordt,  worden deze uitgangspunten 
verder uitgewerkt. Op dit moment is er voor de locatie Orionweg 400 door de gemeente nog geen 
project opgestart omdat daartoe nog geen aanleiding voor is. Er ligt namelijk geen initiatief van de 
eigenaar dat past binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten uit de ontwikkelvisie (o.a. 
goede ruimtelijke criteria en draagvlak). Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van de 
initiatiefnemer om zich nu al te oriënteren op de buurt en de wensen uit de buurt op te halen 
vooruitlopend aan de start van een project. Ook andere eigenaren in de zone kunnen zich dit op deze 
manier oriënteren op de buurt. Voor zover ons nu bekend is doen de stadsmakers dit op eigen 
initiatief en werken zij niet in opdracht van andere eigenaren zeker niet in opdracht van de 
gemeente. 
 . 
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3. Wethouder hoe is de rol van gemeente en Ontwikkelaar voor belanghebbenden en inwoners 

weer helder voor het voetlicht te krijgen. Het kan toch niet zo zijn, dat als mensen weken, 

maanden hebben meegepraat over plannen in de Orionzone, uiteindelijk dit zonder enige regie 

van de gemeente er toe zal leiden tot plannen zonder status buiten locatie Orion 400. Verwarring 

of mensen meedenken voor een Ontwikkelaar of voor de gemeente moet ons inziens duidelijk 

zijn. Bent u dat met ons eens. De dames van de stadsmakers zijn onderdeel van de 

“projectgroepOrion400” en stellen zich voor als vrijwilligers die de ontwikkelingen in de 

Orionzone gaan begeleiden. Zij nodigen mensen uit om te komen praten over hun ideeën voor 

de Orionzone, op hun locatie in het voormalige NOVAcollege. 

Zie het antwoord op vraag 2. De regie op participatie voor de Orionzone ligt bij de gemeente. De 
bijeenkomst van de Stadsmakers in het voormalige NOVA college is geen initiatief van de gemeente 
geweest en wat ons betreft vooral bedoeld als onderdeel van draagvlakonderzoek naar een 
mogelijke supermarkt. Juist omdat de gemeente geen opdrachtgever is, zijn we niet aanwezig 
geweest bij de bijeenkomst. De wijkraden zijn hierover geïnformeerd. 
Vanuit het gebiedsteam Noord zal met de Stadsmakers contact op worden genomen dat zij in hun 
communicatie met de buurt nadrukkelijk aangeven dat dit hun eigen initiatief is en zij niet in 
opdracht van de gemeente werken. 
 
 
Christenunie - Rog 
Wethouder Rog heeft meegedeeld dat Haarlem gaat meedoen aan het NK Tegelwippen. 
Mijn vraag is: wat gaat het college doen om te zorgen dat Haarlem dit kampioenschap gaat winnen? 
Zie: https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-de-strijd-aan-met-leiden-bij-het-nk-tegelwippen/ 
Voor het NK tegelwippen is Haarlem uitgedaagd door de gemeente Leiden om inwoners zoveel 
mogelijk tegels uit hun tuinen te laten verwijderen ten behoeve van groen en beplanting. Haarlem 
sluit aan bij de campagne van NK Tegelwippen die is gericht op particuliere tuineigenaren. 
De campagne is 30 maart jl. van start gegaan en duurt tot 30 september a.s. Het college wil de 
inwoners van Haarlem stimuleren hun tegels te verwijderen via een ondersteunende campagne aan 
die van de landelijke campagne. Hiervoor is een publiciteitsplan in voorbereiding in afstemming met 
Spaarnelanden. Het doel is bewustwording en gedragsverandering. Inzet zal voornamelijk gericht zijn 
op social media, free publicity en persmomenten. Daarnaast probeert de gemeentelijke organisatie 
zoveel mogelijk inwoners te inspireren door in projecten verharding in de openbare ruimte om te 
vormen tot groen en water.   
Inmiddels is het aantal verzoeken en initiatieven om te vergroenen van zowel individuele als 
georganiseerde inwoners zodanig groot, dat de gemeentelijke organisatie de vraag bijna niet aan 
kan.  
Overigens is de campagne NK Tegelwippen om strategische redenen in een wedstrijdvorm 
gelanceerd. Het winnen van het kampioenschap is ondergeschikt aan het hoofddoel, namelijk 
bewustwording van de nadelige gevolgen van de klimaatverandering door het tegengaan van 
tegeltuinen ten faveure van particulier groen. 
 
 
D66 - Meijs/Botter 
Tijdens de laatste Ontwikkeling commissie is er ingesproken door de heer Sippens, huisarts in 
Haarlem Noord. De heer Sippens maakt thans gebruik van een noodgebouw en geeft aan geen 
ruimte te kunnen vinden in stadsdeel Noord tegen een maatschappelijke prijs.  
- In hoeverre is het college bekend met deze problematiek? 
Het college is bekend met de vele ruimtevragen van diverse huisartsen en/of gezondheidscentra in 
de gemeente Haarlem. Door de toename aan inwoners in de stad, zal ook de vraag naar 
eerstelijnsvoorzieningen toenemen. 

https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-de-strijd-aan-met-leiden-bij-het-nk-tegelwippen/
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Het college is specifiek ook bekend met de ruimtebehoefte van dhr. Sippens. Via de gebiedsmanager 
van stadsdeel Noord is dhr. Sippens tijdelijke ruimte aangeboden op de voormalige voetbalvelden 
van HFC Haarlem. Na aanleiding van de inspraak van dhr. Sippens in de commissie Ontwikkeling van 
donderdag 1 april heeft dezelfde gebiedsmanager op korte termijn weer een gesprek met dhr. 
Sippens om te kijken naar een definitieve oplossing. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden 
in de ontwikkelzone Orionweg – Planetenlaan.  
 
- In hoeverre is het college op de hoogte van het Amsterdamse beleid om actief vastgoed ter 
beschikking te stellen aan huisartsen? 
Het college is ermee bekend dat de gemeente Amsterdam actief huisartsen faciliteert in het 
gemeentelijk vastgoed in zet voor het huisvesten van huisartsen. 
 
- In hoeverre is er volgens het college ruimte beschikbaar in stadsdeel Noord voor maatschappelijke 
voorzieningen, zoals huisartsen en/of een volwaardig gezondheidscentrum? 
Het college is al lange tijd in samenwerking met de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HZCK) 
actief met het zoeken naar geschikte locaties en ruimte in stadsdeel Noord voor huisartsenposten. 
Echter zijn de mogelijkheden schaars. Door de aanwezige schaarste en toename aan inwoners in 
Haarlem, wordt door het college ook studies gedaan naar de behoefte aan eerstelijnsvoorzieningen 
om die vervolgens ook mee te nemen in de programmering van de ontwikkelzones. 
 
- In hoeverre is de gemeente zelf in bezit van vastgoed wat voor dit doel ingezet zou kunnen worden? 
De gemeente heeft ook in stadsdeel Noord niet-strategisch vastgoed. Voorafgaand aan de verkoop 
zul een consultatieronde langs de beleidsafdelingen en de gebiedsmanagers worden gehouden om te 
beoordelen of alsnog functies zijn (zoals een huisartsenpraktijk) die gehuisvest dienen te worden, 
waarbij de oppervlakte van het pand voldoet aan deze ruimtewensen. Voor nu heeft de gemeente 
geen panden ter beschikking die voldoet aan de ruimtebehoefte van de heer Sippens (300 – 1.000 
m2). Wellicht zal daar wel sprake van zijn als bij een niet-strategisch vastgoed object in Noord de 
zittende huurder van de bovenverdieping vertrekt, zodat het object voldoet aan de ruimtebehoefte 
van de heer Sippens, maar vooralsnog is daar nog geen duidelijkheid over. 
 
 
JH - Rog 
Het asfalt op het Delftplein heeft vooral aan de zuidkant vele gaten, waar automobilisten soms 
omheen slalommen, hetgeen de veiligheid niet ten goede komt. Kunnen er noodreparaties 
uitgevoerd worden? 
De weg is einde levensduur waardoor er geen noodreparaties meer uitgevoerd kunnen worden. Op 
dit moment lopen de voorbereidingen om groot onderhoud te plegen aan het Delftplein. De ambitie 
is nu om dit in juni uit te gaan voeren. Voor de tussenliggende periode zijn er borden geplaatst met 
daarop een snelheidsbeperking. 
 
 
JH - Rog 
-Enkele maanden geleden kwam een bewoner inspreken over het burgerinitiatief aangaande de 
herinrichting van de Spaarnwouderstraat. Is er na de inspraak iets ondernomen? 
Het onderzoek naar de staat van onderhoud voor de Spaarnwouderstraat is in gang gezet. De 
verwachting is dat na de zomer helderheid is over wat er zou moeten gebeuren, de urgentie en de 
kosten. Dit wordt dan meegenomen bij de herijking van het Programma onderhoudswerken.  
Wethouder Rog gaat binnenkort met een bewoner van de Spaarnwouderstraat ter plaatse kijken 
naar de staat van onderhoud van de straat. 
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JH - Botter 
In het kader van de Nieuwe Democratie zouden een aantal initiatieven opgestart worden. Wat is de 
stand van zaken rondom deze initiatieven? 
Onderstaand een overzicht van de stand van zaken: 
 
Schalkwijk aan Zet (democratische wijkbegroting) 
Is in 2020 qua begroten & stemmen afgerond. Er zijn 11 initiatieven gekozen door de wijk. Deze zijn 
nu in uitvoering. De voorbereidingen voor het tweede experiment is gaande. Deze start in september 
2021. 
 
Het wijkforum in Zijlweg West 
Is gestart. Het wijkforum is geloot. Er zijn 7 bewoners die zich hebben gemeld om samen de kern van 
het wijkforum te vormen. Momenteel zijn zij zich aan het oriënteren op hun taak en besluitvorming. 
Binnenkort verspreiden zij een enquête onder alle wijkgenoten, om te inventariseren aan welke 
onderwerpen de komende twee jaar gewerkt moet worden. Ook onderzoeken zij op welke manier zij 
in de toekomst het wijkpanel willen inzetten.  
 
Wijkcontracten 
Vorige maand is het eerste Wijkcontract ondertekend tussen de wijkraad Bosch & Vaart en de 
gemeente Haarlem. Met dit wijkcontract wordt ingezet op het verduurzamen van de huizen in 
Bosch&Vaart en het werken aan oplossingen voor de grondwater problematiek in de wijk. Met de 
wijkraden Burgwal, Welgelegen & Delftwijk wordt gewerkt aan het opstellen van een wijkcontract.   

Initiatievencafé 
Afgelopen maandag vond het 11e initiatieven café plaats. Met 9 nieuwe initiatieven was het weer 
een goed gevuld programma. En zijn initiatiefnemers door de gemeente, VSB fonds, Rabobank en 
Stichting Hulpactie Haarlem en het netwerk in de stad verder geholpen.  
 
Wijkradenconferentie 
Er wordt een werkgroep samengesteld van het liefst een aantal wijkraadsleden en raadsleden en 
ambtenaren om de wijkradenconferentie 2021 voor te bereiden. Planning is dit in het najaar te 
organiseren. We zijn op zoek naar maximaal drie raadsleden die aan de werkgroep deel zouden 
willen nemen. Dus als er gegadigden zijn, heel graag! 
 
Meet & Share 
In het najaar wordt een dag georganiseerd waarin in de middag een werkbezoek wordt 
georganiseerd aan initiatieven in de wijken en de avond wordt afgesloten met een meet & share met 
actieve wijkraadsleden en maatschappelijke initiatiefnemers in de stad. Een uitgewerkt voorstel 
wordt binnenkort hiervoor in samenwerking met de griffie voorgesteld zodat het in het presidium 
kan worden besproken. 
 
Jeugdparticipatie 
De jongerenraad, jeugdburgemeester, kinderkrant zijn actief.   
 
 
JH - Roduner 
-Is het aantal cliënten van de Voedselbank de laatste tijd toegenomen, en klopt het dat de inhoud 
van de voedselpakketten verschraald is? 
Toename cliënten van de Voedselbank:  

Hoewel het te verwachten was, heeft Covid-19 bij ons in de regio nog niet geleid tot een toename in 

het aantal aanmeldingen bij de Voedselbank in Haarlem en omstreken. 



Vragenuur 22 april 2021 
Naar aanleiding van het lage aantal aanmeldingen heeft de Voedselbank Haarlem e.o. de 

samenwerking opgezocht met de gemeente en is de aanmeldprocedure vereenvoudigd. Cliënten van 

Schulddienstverlening die met hun weekgeld onder de norm van de Voedselbank vallen kunnen nu 

rechtstreeks door een consulent Schulddienstverlening bij de Voedselbank worden 

aangemeld.  Daarnaast ontvangen de gezinnen die via de meldingen vanuit Vroegsignalering 

Schulden in beeld zijn gekomen en acute hulp nodig hebben, op basis van de melding door een 

sociaal wijkteamlid voor een periode van maximaal drie maanden een voedselpakket. Na deze 

(rust)periode beoordeelt de Voedselbank op grond van de landelijke normering of deze hulp 

voortgezet kan worden. 

Verschraling voedselpakketten:  

Er is geen sprake van een verschraling van de voedselpakketten. Sinds de maatregelen rondom 

Covid-19  en een toename van het aantal giften aan de Voedselbank is het aantal producten juist 

toegenomen. Wel is in verband met de coronamaatregelen de werkwijze rondom de uitgifte 

veranderd. Zolang deze maatregelen gelden mogen er maximaal twee mensen tegelijk naar binnen 

en is het “winkelen” niet mogelijk. De inhoud van het pakket kan niet zelf gekozen worden en 

cliënten ontvangen een door de Voedselbank samengesteld pakket.  

 
JH - Botter 
-In de Slachthuisbuurt heerst het gevoel dat er weinig te doen is voor jongeren. Kunt u dit beamen? 
Zo nee, wat wordt er dan allemaal georganiseerd voor jongeren? 
Hierbij informatie over kinder/jongerenwerk in Slachthuisbuurt: 
 
- Stichting Triple Threat bereikt jongeren uit de Slachthuisbuurt die deelnemen aan de activiteiten 
van Triple Threat in Schalkwijk.  Sinds kort is de inzet van Triple Threat in Haarlem Oost uitgebreid en 
voeren zij ook activiteiten uit in Oost zelf. De nieuwe locatie  van Triple Threat per mei as bij het 
Beatrixplein zal ook veel jongeren gaan trekken uit de Slachthuisbuurt. 
zie voor activiteiten:  
https://www.instagram.com/triplethreat.nl/ 
 
- Triple Threat heeft samen met gemeente een overkapping geregeld bij het Krajicek Basketbalveld in 
Haarlem Oost (Reinaldapark), daar wordt veel gebasketbald en gesport, ook door jongeren uit de 
Slachthuisbuurt. 
 
- Stichting STAD zet sinds kort ook extra in op Oost, zij zullen voorlopig op locatie bij Triple Threat bij 
Beatrixplein gaan zitten, maar zijn bezig met een nieuwe locatie op het Slachthuisterrein. 
zie ook: https://www.instagram.com/stadhaarlem/ 
 
- Stichting Hattrick is sinds 2021 actief in Haarlem Oost en Schalkwijk, zij doen allerlei sportieve en 
culturele activiteiten en begeleiden rolmodellen via hun Young Leaders programma.  
zie: https://www.instagram.com/explore/tags/hattrickhaarlem/ 
 
- Permens (voorheen genaamd Streetcornerwork) en Rebup zijn op straat actief in de wijk, waar zij 
hun rondes maken en in gesprek gaan met jongeren over hoe het met ze gaat. Bij eventuele 
problemen worden de jongeren geholpen en/of wordt aanvullende hulp ingeschakeld. 
zie ook: https://www.instagram.com/hoda.saoud/ 
 
- Rebup doet wekelijks creatieve online activiteiten met kinderen en jongeren 
zie: https://www.instagram.com/rebup023/ 
 

https://www.instagram.com/triplethreat.nl/
https://www.instagram.com/stadhaarlem/
https://www.instagram.com/explore/tags/hattrickhaarlem/
https://www.instagram.com/hoda.saoud/
https://www.instagram.com/rebup023/
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en gemeenteraadsleden kunnen ook op de website van Trello kijken om te zien wat er allemaal 
gebeurt in Haarlem Oost en Schalkwijk (wordt nog uitgebreid met Centrum-Zuid-West en Noord). 
https://trello.com/haarlemoostenvanhetspaarne 
 
 
JH - Wienen 
Herhaling van vraag feb. 2019: 
Decennialang heeft de plaquette ter herinnering aan de gevallen soldaat Dirk van der Linden die in de 
Tweede Wereldoorlog  omgekomen is, in het trappenhuis van de voormalige V&D gehangen. Bij de 
verbouwing van het gebouw aan het Verwulft is de steen weggehaald en bij Stichting Herdenking 
Militaire Erehof 's-Gravenhage terecht gekomen.  
 
-Bent u bereid contact met de stichting op te nemen teneinde de plaquette naar Haarlem terug te 
halen en er passende plek voor te zoeken? 
De burgemeester heeft contact gehad met de stichting en het Noord-Hollands archief. Het Noord-
Hollands archief wil de plaquette opnemen in de tentoonstelling ‘De vele gezicht van vrouwen in 
verzet’.  
 
 
JH - Berkhout 

-Alleen al in de Grote Houtstraat staan 16 winkelpanden leeg, waarvan enkele aan het verloederen 

zijn. We weten dat verloedering nog meer verloedering in de hand werkt. Jouw Haarlem maakt zich 

daar zorgen over. Daarom onze vraag of er in overleg met de eigenaren getreden kan worden om er 

iets aan te doen. 

Ook het college heeft hier zeker aandacht voor, dit is dan ook een van de acties uit het Actieplan 

Detailhandel en Horeca 2020 - 2022 voor winkelgebied Binnenstad, te weten; Verkennen behoefte 

en mogelijkheden transformatie Binnenstad.  

Ik kan u er het volgende over meedelen. De werkgroep Leegstand bestaande uit vertegenwoordiging 

vanuit VEBH (Vereniging Vastgoedeigenaren Binnenstad Haarlem), CMG, BIZ en ambtelijke 

organisatie heeft onlangs de opdracht gegeven voor het opstellen van een advies over de mogelijke 

verbreding van functie(s) en/of winkelformule(s) die kansrijk zijn voor vestiging in de Grote 

Houtstraat en Barteljorisstraat. Het advies bevindt zich in een afrondende fase. Mogelijk kan rond de 

zomer de besluitvorming worden voorbereid. 

 
Trots Haarlem 
vraag 1  Blijven de zeden zaken ook op de plank liggen? - Wienen 
Alle zedenzaken in de eenheid NH worden geprioriteerd. Er blijven geen zaken op de plank liggen. 
1x per maand heeft team zeden overleg met de zeden OvJ en wordt de prioritering van zaken 
bepaald.  
  
De landelijke doelstelling op zedenzaken is dat 70% van de zedenzaken binnen 6 maanden wordt 
afgerond.  
In NH halen we dit in 45% van de gevallen, daarmee zijn we gemiddeld in het land en beter dan 
vorige jaar.  
Er is één eenheid die de doelstelling van 70% haalt.  
Het niet halen van de doelstelling komt omdat het aanbod van zedenzaken te groot is in relatie tot 
de beschikbare gekwalificeerde (en specialistische) capaciteit. 
  
Op dit moment spelen er in Haarlem geen zedenzaken die prio hebben of gevoelig liggen. 

https://trello.com/haarlemoostenvanhetspaarne
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vraag 2  Trots wil weten of het plein in het winkel centrum Schalkwijk weer 
beschikbaar is om te oefen voor muziek corpsen, drumbands. - Meijs 
Blij met Muziek heeft in de periode 2017-2019 hun shows geoefend in de omgeving van 
winkelcentrum Schalkwijk. Na klachten uit de buurt zijn zij uitgeweken naar de Waarderpolder. Ook 
de Damiate Band oefent hier. 
 
 
vraag 3   kan de wethouder aangeven welke locaties beschikbaar komen 
voor de woonwagen mensen liefst voor de zomer en hoeveel plekken? - Meijs 
Onderdeel van het actieplan is het uitvoeren van een locatieonderzoek voor nieuwe locaties. 
Hiermee is inmiddels gestart. We werken hierbij samen met woonwagenbewoners, 
vertegenwoordigd in Woonwagenbelangen Haarlem, en de Haarlemse woningcorporaties. Het 
streven is om dit locatieonderzoek voor de zomer afgerond te hebben.   
 
 
vraag 4  wij zien nog steeds verkiezingsborden bij het ziekenhuis is er al 
een boete gegeven zoals bij Trots in het verleden? - Wienen 
We sturen de betrokken partijen een herhaald verzoek om posters weg te halen. Zo niet dan haalt 
gemeente ze weg op kosten van de partijen. 
 
 
Vraag 5  we zien reclame voor zonnepanelen gaat de wethouder ook al politiek met 

gemeenschapsgeld betalen dit geld ook voor de burgemeester? - Berkhout 

Wij kunnen niet zien naar welke reclame u kijkt, maar reclame voor zonnepanelen wordt gemaakt 

door commerciële partijen die deze panelen ook daadwerkelijk kunnen plaatsen en dus niet door 

ons. Dat laat onverlet de inspanningen die wij als college en gemeente blijven leveren om het 

opwekken van schone energie (zon en wind) te stimuleren. 

 

vraag 6   mobiliteitsbeleid wanneer wordt er serieus aandacht aanbesteed dat buurten en wijken er 

wat van gaan merken. zoals Nachtzaamstraat er gebeurt niets. - Berkhout 

Het mobiliteitsbeleid is besproken in de commissie beheer van 18 maart; de inspraaktermijn loopt 

tot 23 april, waarna de zienswijzen kunnen worden verwerkt. Het voornemen is het mobiliteitsbeleid 

in september vast te laten stellen door de raad. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma tot 

2025 opgesteld. Snelheid van uitvoering zal mede afhangen van de door de raad beschikbaar 

gestelde middelen. 

Voor de Nagtzaamstraat zijn we bezig met het in kaart brengen van de scope en kosten van dit 
project. Voor het zomerreces gaat wethouder Rog in gesprek met de bewoners van de 
Nagtzaamstraat. 
 

vraag 7  Trots zou graag lijsten krijgen van wie er bij stemburos zitten en wie er bij brievenstemmen 
waren en hoe is dat verlopen? - Wienen 
Het briefstemmen was een geheel nieuw feit. Dit is ruim gefaciliteerd door naast het verplichte 
afgiftepunt in de publiekshal ook 4 stembussen in te zetten waar in elke windstreek van Haarlem op 
2 locaties per dag de briefstem kon worden afgegeven.  Gebleken is wel dat het proces van 
briefstemmen een administratieve last en een grote menselijke tijdsinzet met zich meebrengt. Dit 
kwam door de strikte regelgeving omtrent  het stempelen van de briefstemmen, de noodzaak van 
het voor-openen en de tot op de dag van de stemming zelf (17 maart) wisselende regelgeving vanuit 
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het ministerie. Ondanks dit alles en dankzij de enorme inzet van veel vrijwilligers en ambtenaren is 
het proces op de dag zelf naar tevredenheid verlopen. 
 
 
vraag 8  Frans Halsmuseum  gaan we die financieel onder toezicht plaatsen of verkopen de Frans Hals 
museum aan de  grote markt voor de hoofd prijs aan riola - Meijs 
Het Frans Hals Museum staat reeds onder verhoogd financieel toezicht, waarbij de financiële 
ontwikkelingen nauw gemonitord worden. Het pand van het Frans Hals Museum aan de Grote Markt 
is door het college volgens het Portefeuilleplan Vastgoed aangewezen als strategisch vastgoed. 
Strategisch vastgoed heeft de status niet-afstootbaar en wordt om deze reden niet verkocht. 
 
 
vraag 9   hoe staat het met de plannen voor water woningen in Haarlem zie Amsterdam - Roduner 
Er zijn in Haarlem geen actuele plannen voor wonen op water (bekend). We focussen ons als 
gemeente nu op de uitvoering zones, waar de mogelijkheid van wonen op water niet is betrokken.  
  
Er is overigens wel een stichting LOW ( leven op water) actief in Haarlem. Zij Hadden plannen voor 
waterwoningen in Schalkwijk. Dat kon echter niet op maatschappelijk draagvlak rekenen.  
 
 
CU - Rog 
N.a.v. bericht in Haarlems Dagblad heb ik de volgende vraag: - Is het college bereid bij alle door 
verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen in Haarlem rateltikkers te installeren om zo de 
veiligheid voor blinden en slechtzienden te verbeteren? Zo nee, waarom niet? 
Er is nog één verkeerslicht zonder rateltikkers. Deze staat voor vervanging gepland in 2021-2022 
waarbij deze wordt uitgerust met rateltikkers. Standaard worden verkeerslichten bij vervanging 
uitgerust met rateltikkers. Deze worden dan uitgerust met instelbare rateltikkers zoals het dimmen 
van het volume in de nachtelijke uren.  
 


