
Vragen voor vragenuur  11 maart 2021 
 
 
Trots Hlm 
Waarom stappen de  voorzitters van de ARK steeds op? 
 
Jouw Hlm 
Op 4 november 2020 zegde wethouder Snoek toe om begin 2021 met een evaluatie te komen 
aangaande de bestrijding van de rattenplaag in Haarlem. Tot nu toe hebben we echter niets 
vernomen. 
-Hoe staat het met de evaluatie en wanneer mogen we die in de commissie verwachten? 
 
PvdA  
Minister de Jonge verwacht dat er vanaf volgende maand, vanaf april, zelf/sneltesten in de 
supermarkt te koop zullen zijn.  Voor (ongeveer) EUR 10,— /stuk.  
https://www.ad.nl/binnenland/zelftest-naar-verwachting-vanaf-volgende-maand-voor-een-tientje-in-
supermarkt-te-koop~ab1e55e1/ 
Er is door de rijksoverheid nog geen verstrekking van gratis zelftests aan scholen geregeld, of 
toegezegd.   
Als (basis- en middelbare) scholen, vooruitlopend op die eventueel toekomstige gratis verstrekking 
van zelftests aan scholen.scholieren, van leerlingen zouden eisen dat die een negatief zelf/sneltest 
onderzoek laten zien voordat ze toegang krijgt tot (fysiek) onderwijs, zal dat ongelijkheid 
/onderwijsachterstand van de armste leerlingen in de hand werken. 
Er zullen Haarlemse gezinnen zijn (naar schatting tenminste tegen de 10%) die geen sneltesten van 
een tientje per stuk zullen kunnen betalen, laat staan voor meerdere kinderen, en laat staan op 
frequente basis, terwijl het rijksoverheid beleid gericht zal zijn op frequent zelf testen. 
(In Haarlem groeit nu 8.1% van de kinderen op in 
armoede: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281944/1-op-de-13-kinderen-leeft-in-armoede-en-de-
vooruitzichten-zijn-niet-goed ).  
 
- Is de burgemeester in gesprek met scholen dat die geen zelf-/sneltest bewijzen eisen van leerlingen  
   totdat er gratis zelf/sneltesten beschikbaar zijn op scholen, bekostigd door de rijksoverheid?  
- Als de rijksoverheid niet over de brug komt, zullen er dan zelf/sneltesten zullen kunnen worden 
  verstrekt aan gezinnen die deze niet zelf kunnen betalen via bijv. de HaarlemPas, of de bijzondere 
   bijstand, zodat alle Haarlemse kinderen gelijke toegang hebben tot (fysiek) onderwijs?  
 
CDA 
Wat was precies de reden dat de Biomarkt waar voedsel wordt verkocht en die vorig jaar tijdens 
Corona wel door ging, afgelopen zaterdag opeens niet meer door mocht gaan? In de Twm-COVID9 
heb ik daarvoor namelijk geen aanleiding kunnen vinden. 
Waarom is er pas 2 dagen voor de markt door handhaving aangeven dat de markt niet door mocht 
gaan terwijl het al een maand bekend was dat er een biomarkt op 6 maart georganiseerd zou 
worden? 
Kan de burgemeester aangeven of er een kans is dat de markt in april wel door kan gaan? 
 
D66 
Hoe staat het college er tegenover om op koningsdag in heel Haarlem vrijmarkt  toe te staan 
(vrezende dat door corona maatregelen evenementen tegen die tijd nog lastig zullen zijn)? 
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Trots Hlm 
Volgens de wethouder is er zink geconstateerd in het veld van Olympia. 
Waarom is dit niet aan de voorzitter medegedeeld? 
 
 
  
OPH en Jouw Haarlem  
De paden en de speeltoestellen in het Zaanenpark hebben achterstallig onderhoud. 
De paden zijn slecht begaanbaar, vooral voor mensen die van een rollator afhankelijk zijn. 
 
Vandaar onze vraag of er budget beschikbaar is om dit aan te pakken?  
 

PvdA 
Achtergrond:  
Op zaterdag 3 april hopen de ondernemers achter de Biomarkt op de Haarlemmer Kweektuin alsnog 
hun marktseizoen 2021 te kunnen starten.  
Hier zouden de ondernemers dan uiterlijk in de laatste week van maart duidelijkheid over moeten 
krijgen, gezien hun voorbereidende werkzaamheden. 
 
Opening van het Biomarkt-marktseizoen was oorspronkelijk voorzien voor afgelopen zaterdag 6 
maart. Die markt heeft de burgemeester echter niet toegestaan (coronamaatregelen, bericht van de 
gemeente aan de marktorganisatie op donderdagmiddag 4 maart).   
PvdA vroeg de burgemeester om een creatieve oplossing om volgende Biomarkten alsnog door te 
kunnen laten gaan. Omdat andere levensmiddelen-markten in Haarlem nu ook zijn toegestaan.  
(Bijv. de levensmiddelenmarkt op de Botermarkt afgelopen vrijdag 5 maart, en de 
levensmiddelenmarkt op de Grote Markt, afgelopen zaterdag 6 maart.)  
De burgemeester zegde toe na te gaan of er toch mogelijkheden zijn om volgende Biomarkten toe te 
staan. 
 
Vraag: 
- Heeft de burgemeester een oplossing gevonden waardoor Biomarkten op de Haarlemmer 
Kweektuin vanaf zaterdag 3 april alsnog zijn toegestaan, net zoals andere Haarlemse 
levensmiddelenmarkten nu, in coronatijd, worden toegestaan?  
 

 

Trots Hlm 
Vragen over slechte bestrating (Potgieterstraat hoek Nagtzaamstraat kuil in de weg) worden gemeld 
maar hierop komt geen reactie  en de bestrating wordt niet hersteld.   
 


