
Vragen voor vragenuur 11 februari 2021 
 
PvdA 
Vraag aan de burgemeester over Bloemenhove: 
1. Is/zijn er voor later deze maand weer (een) demonstratie(s) gemeld bij de Bloemenhovekliniek? Zo 
ja, voor welke datum/data?  
2. Hoe veel tijd heeft de burgemeester nodig tussen bespreking van zijn voornemen met de Raad 
(zoals op 8 februari met de Raad gedeeld en op 9 februari via de pers kenbaar gemaakt), en de 
uitvoering 
 
Actiepartij 
Wat is het beleid in Haarlem mbt het sneeuwruimen op hoofdfietsroutes? 
Wat is het beleid op fietsstroken? 
Worden fietspaden meegenomen bij de veeg en strooiacties? 
Wat is het beleid in Haarlem mbt de inzet van duurzame strooimiddelen ipv zout? 
 
SP 
Naar aanleiding van het krantenartikel in het HD van dinsdag 9-2-2021 met de kop “daklozenhelper 
in de clinch met de instanties” heb ik de volgende vragen aan de wethouder: 

• Wist de wethouder van het bestaan van deze brief? 

• Wist de wethouder vooraf van het voornemen tot het versturen van deze brief? 

• Zo ja. Kende de wethouder ook de inhoud van deze brief? 

• Wat is de mening van de wethouder over de inhoud van deze brief? 
 
GLH 
Winterpret is leuk alleen niet voor de ijsvogels. Deze vogels hebben hun naam te danken 
omdat ze vroeger zo vaak dood op het ijs zijn gevonden. Als het water dichtvriest hebben  
ze geen mogelijkheid om te vissen en sterven ze van de honger. De vorige strenge winter heeft het 
10 jaar geduurd voordat de populatie met ijsvogels weer op peil was.  
 
Op welke wijze zet de gemeente Haarlem zich in om de populatie van de ijsvogels te handhaven? 
 
D66 

Graag wil ik namens D66 de volgende vragen stellen op het algemene vragenuur (foto van situatie op 
de Wagenweg 10 februari 10.30 uur bijgevoegd): 
1  Waarom worden in Haarlem wel maatregelen genomen om autowegen sneeuwvrij te maken, 
     maar blijven fiets- en voetpaden bedekt onder een dikke laag sneeuw?  

a. Hoe past dit bij het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap? Voor 
personen die vanwege een fysieke handicap afhankelijk zijn van een rolstoel, krukken of een 
geleidenstok is Haarlem sinds afgelopen zondag ontoegankelijk.  

b. Hoe past dit bij het fietsvriendelijke beleid dat de gemeente Haarlem voorstaat? 

 
 
HvH 
Hart voor Haarlem wil een paar vragen stellen over het reizigersloket op ons station. 



Liberaal Haarlem 
over brief die aan wethouder Meijs is verstuurd. 
Op 29 november stuurt een buurtbewoner uit de Zuiderpolder u een brief. De bewoner krijgt een 
ontvangstbevestiging van deze brief op 7 december. Inmiddels 2 maanden later is er nog steeds geen 
reactie gekomen. 
U weet dat er veel onrust is in de Zuiderpolder over de mogelijke komst Domus plus. U, als college,  
geeft steeds aan de verbinding met de Haarlemmer te willen hebben. Begrijpt u dat het wat doet 
met het vertrouwen van de bewoners? Kunt u uitleggen waarom er nog niet gereageerd is en ook 
aangeven wanneer u wel gaat reageren. Voor specifieke details kunt u contact met mij opnemen. 
 
 
Jouw Haarlem  
wil graag weten waarom de geleidelijnen die voor blinde en slechtziende mensen zijn aangelegd niet 
meteen sneeuwvrij zijn gemaakt. Dit in tegenstelling tot de toezegging uit 2017. 
 
De rondvraag van 2017 is hieronder te lezen. 
---------- Forwarded message --------- 
Van: Moussa Aynan <moussa.aynan@gmail.com> 
Date: wo 13 dec. 2017 om 09:46 
Subject: Rondvraag commissie Beheer 
To: griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>, <m.a.sterenberg@gmail.com>, Cora-Yfke Sikkema <cysikkema@haarlem.nl>, 
Elise van der Mede <mevdmede@haarlem.nl> 
 
Geachte voorzitter, 
Hierbij alvast schriftelijk een rondvraag voor wethouder Sikkema.  
Blinde en slechtziende mensen behoren station Haarlem zelfstandig te kunnen bereiken. Daarvoor zijn diverse geleidelijnen 
aangelegd. Na de recente sneeuwval is er rond het station een pad sneeuwvrij gemaakt voor voetgangers. Daarbij zijn de 
geleidelijnen echter niet meegenomen (zie foto). 
-Zijn er afspraken gemaakt over het sneeuwvrij maken van geleidelijnen?  
Zo ja, wat houden deze in en wie is hiervoor verantwoordelijk? 
Dank alvast voor de beantwoording.  
 

 
PvdA 
vraag voor wethouder Meijs  
In het HD stond afgelopen dinsdag het artikel 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20210209_29769241?utm_source=google&utm_medium=organic (“Daklozen 
vragen massaal om een warme maaltijd; ’Hartverscheurend dat we het eten in een zakje moeten meegeven’”) 
Stem in de Stad maakt maaltijden voor dak- en thuislozen, maar beschikt niet over een ruimte om corona proef de 
maaltijden te serveren. Dak- en thuislozen krijgen de maaltijden daarom mee in een zakje, en moeten de maaltijd vervolgens 
buiten in de kou, en zonder elkaars gezelschap, opeten.  

-    Kan de wethouder in samenspraak met Stem in de Stad een oplossing vinden, en op korte termijn, 
gezien de huidige winterkou, liefst in de onmiddellijke buurt van de keuken van Stem in de Stad aan 
de Groenmarkt, een oplossing bieden, zoals bijv. een tijdelijke tent met tafels en stoelen waar de 
maaltijd samen genoten kan worden?  
 
 
Actiepartij 
Is het bekend wanneer het trottoir en de afrit bij het zorgcentrum aan het Prinsenbolwerk worden 
verbeterd? In de huidige situatie ondervinden mensen die slecht ter been zijn en met scootmobielen 
komen veel hinder. 
 
D66 

1. D66 heeft in het verleden vragen gesteld over de invoering van een Haarlemse buurtrechter 
(zie punt 2.7 Commissie Bestuur 13 september 2018, 



https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2018/13-
september/19:15). De Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging is inmiddels op 23 juni 2020 
aangenomen door de Eerste Kamer 
(https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200702/publicatie_wet/document3/f=/vl9ze0
82mowr.pdf). De gemeente Amsterdam krijgt eind dit jaar een buurtrechter 
(https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/buurtrechter/).  
Hoe zit het met de plannen voor een buurtrechter in Haarlem? 

 
Actiepartij 
Woningcorporatie Ymere is van plan om in de omgeving van de Dirk Schäferstraat, in Haarlem Oost, 
de voortuinen leeg te halen en te betegelen. Is dit conform Haarlems beleid en de afspraken met de 
corporaties? 
 
 
LiberaalHaarlem 
Goedendag  
 
Graag wil ik morgen een vraag stellen ih vragenuur over het aantal mensen op de ijsbaan en mogelijk 
vervroegen van een afspraak met de directie.  
In uw beantwoording heeft u aangegeven veel waarde te hechten aan eenduidigheid. Uit reacties 
van diverse ijsbanen blijkt dat er nogal wat verschillen zijn. Bepaald niet ten gunste van Haarlem. 
Gezien de schaatskoorts die is ontstaan en gezien het belang van sporten en buiten bezig zijn wil ik u 
vragen uiterlijk morgen een telefonische afspraak te plannen en alsnog tegemoet komen aan de 
reële wensen van de ijsbaan. 
 
Jouw Hlm 
 
Wilt u aub een reactie geven op de vraag hoe het staat met het woonerf-verzoek in de Kruidenbuurt 
(zie ook bijlage). 
 
 
 
Trots Hlm 
Gaat de wethouder contact openemen met bewoners van de Amsterdamse buurt mbt 
Nagtzaamstraat ? 
 
De Volgende vragen vast doorsturen naar wethouder Robbert Berkhout, t.b.v. Vragen halfuur Raad. 
 
Trots Hlm 
Er is in voorbereiding een mobiliteitsvisie en snelfietsroute door de Lodewijk van Deijssellaan. 
De procesgang tot voorbereiding verloopt zeker niet vlekkeloos.Om die reden heeft het bestuur van 
de Wijkraad De Krim een WOB ( Wet Openbaarheid van Bestuur ) verzoek ingediend, m.b.t. wie dat 
onderzoek heeft uitgevoerd en geaccordeerd. Het is tevens onduidelijk, hoe die processen lopen: 
communicatie ( gemeentelijke projectleider, Provincie NH, wijkwethouder, gebiedsmanager Haarlem 
Noord, stakeholders. ).Dat onderzoek naar de Mobiliteitsstudie en Snelwegroute Lodewijk van 
Deijssellaan loopt al sinds september 2019. 
 
Vragen: 
 
1. Wanneer krijgt de Wijkraad De Krim inhoudelijk duidelijke antwoorden op: - wie het project 
coördineert, - de wijze van communiceren, - wie heeft het rapport van Witteveen & Bos uitgezet ( 
procesgang ), - wie zet zijn handtekening, - wie heeft het rapport ontvangen, - wie bestempelde het 
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rapport als ‘ onvoldoende ‘ , - wat is betaald voor het rapport en wat is met het rapport uiteindelijk 
gedaan?  
2. Krijgt Witteveen & Bos een nieuwe opdracht voor nieuwe studie? ( Voorkom onnodig 
gemeenschapsgeld uitgeven, en betrek de stakeholders, waaronder de wijkbewoners en Wijkraad DE 
Krim bij het proces. ) 
 
 
 
Vragen vragenuur 4 februari 2021 
 

 
Trots Hlm 
Is er al iets bekend over extra plekken voor woonwagens 
 
 
Trots Hlm 
De Haarlemmers nemen massaal honden kan de honden belasting afgeschaft worden doe nu een 
beetje sociaal 
 
 
 


