
Vragen voor vragenuur  4 maart 2021 
 
 
Trots Hlm 
Vraag:  
- Bent u op de hoogte van het volgende: De Geheime dienst Iran zeer actief is in Nederland, 
waaronder in Haarlem middels cybercrime via datacentrum Iron Mountain Lucasweg 
Waarderpolder? 

https://www.nu.nl/tech/6117135/iraanse-spionagesoftware-draait-mogelijk-

op-server-in-haarlem.html 
 
Christen Unie 
De sporthal van munkie motion krijgt geen Corona steun omdat ze nog maar net geopend waren. En 
dat terwijl de hal enorm populair was en veel jongeren in beweging bracht. Nu hebben we in 
Haarlem een noodfonds om sectoren als cultuur, sport en sociaal maatschappelijk werk en 
evenementen in stand te houden. Hoe staat het met dit fonds? Zit daar nog geld in en is het college 
bereid ook commerciele ondernemingen op het gebied van cultuur en sport zoals Munkie Motion die 
tussen wal en schip vallen te ondersteunen vanuit dit noodfonds? Zo nee, zie het college andere 
mogelijkheden om dit soort initiatieven overeind te houden? 
 
 
ActiePartij 
Handhaving 1,5m Spaarne 
Voor het derde weekend op rij zien we gemoedelijke plaatjes van grote groepen mensen die, al dan 
niet genietend van een ter plaatse gekochte coffee to go, samenkomen aan het Spaarne, ter hoogte 
van de Damstraat. De 1,5m regel wordt daarbij op flinke schaal overtreden. Wij snappen dat de rek 
om de maatregelen op te volgen er bij veel mensen uit is. Maar we weten ook dat er een 3e golf op 
ons afkomt en naar de laatste inzichten in elk geval nog tot mei uiterste voorzichtigheid is geboden. 
De omliggende horeca, die zo graag ook de terrassen ter plaatse heropent, blijft omwille van deze 
naderende 3e golf vooralsnog dan ook gesloten.  
Op andere plekken in de stad, oa Grote Markt, zijn er publieksvriendelijke handhavingsinstrumenten 
ingezet (clown Milko) teneinde de basisregel, 1,5-meter afstand, zo goed mogelijk in acht te nemen. 

• Waarom zijn er al drie weekenden op rij geen handhavers zichtbaar aanwezig aan de druk 
bezochte Spaarne-oever? 

• Is de burgemeester bereid op korte termijn publieksvriendelijke handhaving in te zetten aan 
de Spaarne-oever en eventuele andere druk bezochte plekken in de stad? 
 
 
 
 

JouwHaarlem 
-25 februari jl. vond de herdenking van de Februaristaking plaats. Klopt het dat er bij de herdenking 
niemand van het Haarlemse college van B&W aanwezig was? Zo ja, wat is de reden voor de 
afwezigheid en hoe gaat u dit in de toekomst voorkomen? 
 
D66/Trots Hlm 
De kleinschalige woonvoorziening het Anton Pieckhofje is inmiddels niet meer bewoond. In 
september vorig jaar zijn er vragen gesteld over de nieuwe bestemming. 
- Is Ymere al in gesprek met de gemeente over een nieuwe bestemming voor de 
corporatiewoningen? (Denk bijvoorbeeld aan jongerenwoningen)  

https://www.nu.nl/tech/6117135/iraanse-spionagesoftware-draait-mogelijk-op-server-in-haarlem.html
https://www.nu.nl/tech/6117135/iraanse-spionagesoftware-draait-mogelijk-op-server-in-haarlem.html


- Kan de wethouder een update geven over de stand van zaken voor het lege Anton Pieckhofje? En 
heeft de wethouder een indicatie of- en wanneer - een eventuele bestemmingswijziging naar de 
commissie komt? 
 
PvdA 
Ik heb een vraag in twee delen. 
De basisschool de Verbeelding is een paar jaar terug gestart aan de Louis Couperusstraat. De 
contacten tussen school en omwonenden laat te wensen over. Kort na de start heeft de school een 
hek laten plaatsen, waardoor een deel van het buurtplein bij de school werd getrokken en kort 
daarna is wederom zonder overleg met of verstrekken van informatie aan de omwonenden het hek 
nog verder op het buurtplein gezet. De school had toestemming gevraagd en gekregen van een 
medewerker onderwijs. Bij de bespreking in Ontwikkeling is de commissie en wijkraad beloofd dat de 
afdeling onderwijs zou worden aangesproken en de school gevraagd te communiceren en de hekken 
open te laten. Nu is er weer een conflict.  
De school heeft opdracht gegeven om door het perk dat door buurtbewoners wordt onderhouden 
een doorsteek in het schoolhek te maken en een paadje aan te leggen, zonder met de omwonenden 
te spreken. Wederom heeft Onderwijs ingestemd . De bewoners zijn woedend. 
vraag 1: wethouder sinds wanneer mag een onderwijs medewerker toestemming geven een paadje 
aan te leggen door openbaar groen? Wilt u zorgen dat dit niet meer gebeurd en naar de juiste 
kanalen wordt verwezen. 
vraag 2: wilt u ervoor zorgen dat er een overleg komt tussen omwonenden, de school en 
Spaarnelanden, zodat partijen tot een voor allen acceptabel oplossing te komen, zodat of het paadje 
weer wordt verwijderd of dat de overige struiken goed worden beschermd. Een groen bewoners 
initiatief frustreren past niet echt bij oude of nieuwe democratie. 
 
 
Trots Haarlem 
Stichting DOCK ontvangt E 100.00,= extra aan subsidiegeld, bovenop de E 3,= milj.. Reden: anders zou 
DOCK failliet kunnen gaan. 

a. Kan u inhoudelijk reageren, waaruit dat extra subsidiebedrag van E 100.000,= uit is 
opgebouwd voor Stichting DOCK? 

              ( Tot op heden zijn er geen activiteiten geweest. ) 
b. Doordat de grote stichtingen in cultuur en welzijn meer subsidie ontvangen, worden de 

kleintjes benadeeld. Waarom dan wel grote stichtingen overeind houden en de kleinere 
stichtingen door korting van subsidiegelden in financiële problemen te brengen; kan die 
inhoudelijke afweging nader uitgelegd worden? 

 
ActiePartij 
Huurprijsaanpassing gemeentelijk vastgoed 
In het kader van de corona steunmaatregelen zou Haarlem voor horeca en 
maatschappelijke/culturele instellingen in gemeentelijk vastgoed huurprijsaanpassingen invoeren. 
Naar wij begrijpen is dit deels ook gebeurd. Wij vernemen evenwel dat deze huurprijsaanpassingen  
niet of nauwelijks zijn doorgevoerd in gemeentelijk vastgoed dat door de firma Meurkens en 
Meurkens wordt beheerd. 

• Klopt het dat culturele makers en maatschappelijke instellingen die in gemeentelijk vastgoed 
zijn gevestigd toch niet allemaal een tegemoetkoming in de huurprijs hebben aangeboden 
gekregen? 

• Heeft Meurkens en Meurkens een financieel belang bij de hoogte van de huur die in door 
hun beheerde, gemeentelijke panden wordt gerekend? 

• Wat is de wethouder bereid te doen om deze huurders alsnog tegemoet te komen teneinde 
na de coronatijd deze instellingen nog overeind te hebben? 

 



 
JouwHaarlem 
Klopt het dat er in Meerwijk op ganzen wordt gejaagd?  
Zo ja, wie heeft hier toestemming voor gegeven? 
Is het veilig om in een gebied te jagen dat zo dicht bij een woonwijk ligt en tevens doorsneden  wordt 
door fiets- en voetpaden? 
 
 
Trots Hlm 
De koepel gaat de rechter zo beslissen over de bouw van de gebouwen 

- wat is het stand punt van het college. 
 
 
ActiePartij 
Handhaving Bloemenhovekliniek 
Burgemeester heeft onlangs aangegeven na drie maanden een evaluatie van zijn beleid rondom de 
Bloemenhovekliniek met de raad te delen. Afgelopen week hebben wederom demonstraties 
plaatsgevonden. De volgende drie punten zijn daar geconstateerd: 

• Woensdag ontstond de nodige onrust met betrekking tot posters in de bushokjes nabij de 
Bloemenhovekliniek (halte Van Oldebarneveldtlaan) met afbeeldingen van een foetus en een 
verwijzing naar de website abortusinformatie.nl  

• De pro life demonstranten hielden protestborden met full color afbeeldingen van embryo's 
en foetussen in de lucht die vanwege de omvang en confronterende afbeeldingen door 
bezoekers van de kliniek niet konden worden omzeild. 

• De pro life demonstranten bleven niet in het door de gemeente aangewezen 
demonstratievak doch waaierden flink uit waardoor zij in feite over de hele lengte van het 
gedeelte Claus  Sluterweg - Herenweg stonden opgesteld. 

Onze vraag: neemt burgemeester deze constateringen mee in zijn toegezegde evaluatie? Is hij reeds 
eerder reeds van plan met deze constateringen iets te doen? Zo ja, wat? 
 
 
 
JouwHaarlem 

Als je een woning bij Plaza West wilt huren, moet je een waslijst aan documenten aanleveren zoals 
bijvoorbeeld een verklaring van je werkgever dat hij je contract verlengt, een huurders- of 
hypotheekverklaring, echtscheidingsconvenant, etc. 
-Is het geoorloofd om om dit soort (persoonlijke) gegevens te vragen? 
-Uit de verklaringen die voor Plaza West gevraagd worden, kan men concluderen dat starters geen 
kans maken op een woning aldaar. Wat vindt het college hiervan? 
 
 
Trots Hlm 
We begrijpen dat mensen die op een stemburo weekend zich vrijwillig van te voren kunnen laten 
testen. Zij zitten tenslotte die dag vaak de hele dag in t stemlokaal. 
De vraag van betrokkenen is of er niet beter sneltoetsen kunnen komen , zodat iedereen een sneltest 
corona kan dan voor aanvang en je 100% zeker weet dat alles veilig is. 
Graag horen we ook hoe t met de ventilatie staat van de ruimte. 
 
JouwHaarlem 
Vorige week stond er een ingezonden brief in Haarlems Dagblad. Studio A blijkt ondanks de 
coronacrisis het volle pond aan huur te moeten betalen voor de ruimte die ze huren in het 



cultuurpand aan het Klein Heiligland. Studio A doet een oproep aan het college om de huur kwijt te 
schelden. 
-Klopt het dat studio A de volledige huur betaalt? Zo ja, bent u van zins hen de huur gedurende de 
coronacrisis kwijt te schelden? 

 


