
Vragenuur 20 mei 2021 
 
Liberaal Haarlem 
Er zijn plannen om in Elswout evenementen te gaan organiseren. 
Daarvoor zouden deels op Haarlems grondgebied parkeerplaatsen gecreëerd worden. 
Is de wethouder hiermee bekend? 
Is de wethouder bereid in overleg te gaan met zijn collega’s in Bloemendaal? 
Wat vindt de wethouder ervan dat de verkeersdrukte in Haarlem west zal toenemen bij 
evenementen. De verkeersdrukte is al erg hoog op stranddagen, evenementen op het circuit. Is het 
verantwoord deze evenementen er ook nog bij te hebben? 
 
SP 
Heeft u kennis genomen van onderstaande? 
 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-kijken-op-grote-schaal-en-in-het-
geheim-mee-met-burgers-op-sociale-media~bb40d4c7/ 
 
Kijken ambtenaren van de gemeente ook mee op social media met ''nep'' profielen? 
 
Zo ja, gaat u hier meteen mee stoppen? 
 
Jouw Haarlem 
In verschillende media hebben we kunnen lezen dat uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en 
Stenden Hogeschool gebleken is dat gemeenten gebruik maken van nep-accounts om met hun 
burgers mee te kijken. Daar hebben we de volgende vragen over: 
 
-Heeft de gemeente Haarlem meegedaan aan het bovengenoemde onderzoek? 
 
-Maakt of heeft Haarlem gebruik gemaakt van nep-accounts om met burgers mee te kijken? 
Zo ja, wat was/is het doel van het meekijken, en om hoeveel gevallen gaat het? 
 
-Heeft de gemeente gegevens over mensen opgeslagen? 
Zo ja, om welke gegevens gaat het? 
 
-Zijn er bij de gemeente protocollen voor het online volgen van burgers, al dan niet via nepaccounts? 
 
D66 
-In het verleden (drie jaar geleden) heeft het college aangegeven op dit moment geen aanleiding te 
zien voor een waterstoftankstation in Haarlem. Wat is op dit moment de visie van het college op de 
mogelijkheid van een waterstoftankstation in Haarlem? 
 
Trots Hlm 

Egelantier, wie gaat het doen en is er ruimte voor kunst ? 
 
SP 
Vandaag staat in de krant een artikel over gedwongen opname Ggz kan leiden tot stopzetten 
uitkering. In de participatie wet staat dat bij detentie of gedwongen opname mensen geen recht 
meer op bijstand hebben maar het is aan de gemeenten hoe zij hiermee omgaan. 
Er kan dan wel bijzondere bijstand aangevraagd worden maar iedere gemeente gaat hier anders mee 
om. Bij vrijwillige opname geld dit niet. 
Vraag:  
Hoe gaat de gemeente hier mee om? 
Kan er in Haarlem bijzondere bijstand voor aangevraagd worden? 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-kijken-op-grote-schaal-en-in-het-geheim-mee-met-burgers-op-sociale-media~bb40d4c7/
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JouwHaarlem 
Enkele weken geleden berichtte Haarlems Dagblad over Ton Hulsebosch. Hoe hij na een ziekteperiode 
zijn huis en bedrijf kwijt raakte. Dat de gemeente de tijdelijke huurovereenkomst met de heer 
Hulsebosch ontbonden heeft en dat de kans verkeken lijkt dat Davo de deuren weer opent,  en dat het 
terrein verkocht wordt en een andere bestemming zou krijgen.  

-Is er overleg geweest over een mogelijke heropening van voetbalvereniging Davo? 
-En wat is de stand van zaken rond de mogelijke verkoop en andere bestemming van het terrein? 

D66 
-Net als vele Haarlemmers verbaas ik mij keer op keer door de bewegwijzering op de Oudeweg. 
Doordat automobilisten die onze stad inrijden zich te laat realiseren dat de rechterrijstrook op de 
Prinsenbrug alleen voor rechtsaf is ontstaan er geregeld onveilige situaties die daarnaast ook het 
verkeer ophouden. Dit zou op te lossen zijn door op de Oudeweg, al voor de Wim van Eststraat, 

duidelijk aan te geven (via wegmarkeringen en verkeersborden) dat de rechterstrook alleen 
voor verkeer is dat hierna rechtsaf slaat. Hoe staat het college tegenover een dergelijke goedkope 
maatregel die zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming ten goede komt? 
 
Trots Haarlem 
Hoeveel fouten worden er gemaakt met gemeente uitkeringen? 
 
JouwHaarlem 
Wat is de stand van zaken aangaande de situatie rond de uithouders op het Slachthuisterrein? 
 
Trots Haarlem 
Rook vrije pleinen is dat  -al gerealiseerd? 
 
Trots Haarlem 
M.b.t. Anton Pieckhofje: zijn de bewoners en de buurt al geïnformeerd? 
 
Trots Haarlem 
Pijlslaan is heel erg druk. Zijn daar al tellingen geweest en is de fijnstof al gemeten? De file staat ook 
op de treinrails. Zeer gevaarlijk  
 
Trots Haarlem 
De recessie neemt toe;  winkels staan leeg. Gaat de gemeente nog meer ondersteuning bieden? 
 
Trots Haarlem 
Gaat Haarlem nu Zandvoort helpen en welke bedragen zijn hier mee gemoeid? 
 
Trots Haarlem 
Krijgt de ggd  kennemerland minder vaccins? 
 
Trots Haarlem 
Er werden door de heer Berkhout meer fietsenstallingen beloofd. Wanneer komen die? 
 
Trots Haarlem 
Vragen aangekondigd over overlast langs het spaarne 
Vragen aangekondigd over nepprofielen sociale media 


