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CU 
Door Corona is de verkoop van de Egelantier diverse malen uitgesteld. Dit heeft gevolgen gehad voor 
de aanbieders. Nu heeft de gemeente 1 bieding van een ontwikkelaar niet gehonoreerd omdat deze 
ontwikkelaar nu met een andere risicodragende partij zou samenwerken dan oorspronkelijk was 
voorzien. De ChristenUnie-fractie vraagt of de gemeente hier gezien de bijzondere Corona 
omstandigheden wel juist handelt. Wij hebben verder uit een brief van deze ontwikkelaar aan de raad 
begrepen dat sprake was van exclusieve medewerking van het Frans Halsmuseum en het Architectuur 
Centrum Haarlem terwijl dit bij de andere biedingen niet het geval was. Wij vrezen dat dit een gemiste 
kans is voor Haarlem en voor deze musea. Wij hebben hier vandaag artikel 38 vragen over ingediend 
maar gezien de urgentie hebben wij voor dit vragenuurtje alvast drie vragen 
 
1. Wat vindt de wethouder van cultuur van deze gemiste kans voor het Frans Halsmuseum? 
2. Wordt door de winnende partij ook op langere termijn voldaan aan het geëiste culturele 
 programma voor deze ontwikkeling? 
3. Is het college bereid de gunning kort uit te stellen en eerst een juridische toets te doen of het 
 proces helemaal goed is doorlopen, of de informatie naar aanbieder eenduidig is geweest, en 
 of er echt geen juridische risico is op toewijzing van schadeclaims of positiever gesteld: ziet het 
 college echt geen enkele juridische kans is om te komen tot een ander gunningsbesluit 
 uiteraard vooropgesteld dat de nu afgevallen aanbieder een hogere puntenscore zou hebben 
 dan de aanbieder die het college heeft gekozen? 
 
Trots  HLm 
Wethouder, waarom moeten de sportclubs 8 maanden huur betalen terwijl er helemaal geen 
inkomsten waren ? 

 
Liberaal Hlm 
Regelmatig staat de paal op de Damstraat enige tijd omlaag. Veelal ondernemers passeren de paal 
dan zonder de pas aan te bieden. Zo ook afgelopen maandag. 
Tijdens het passeren ging de paal omhoog wat zowel lichamelijke als materiele schade met zich 
meebrengt. Volgens getuigen gebeurt dit vaker.  

- Is de wethouder bekend met het feit dat dit soort incidenten gebeuren? 
- is bekend waarom de paal soms langere tijd naar beneden staat 
- Hoe vaak is het al eerder gebeurd? 
- Welke maatregelen neemt u om dit te voorkomen? 
- Hoe gaat u compenseren in dit geval? 

 
D66 
Op welke wijze is het college op dit moment betrokken bij de mobiliteit van Haarlem tijdens de 
formule 1? 
Vanaf welk punt worden bezoekers aan de Formule 1 geweerd? 
Hoe wordt voorkomen dat Haarlem niet vastloopt? 
Hoe worden de fietsstromen door Haarlem begeleid? 
 
GLH 
Groenlinks wil weten hoe het staat met uitvoering motie van 2-11-2020 met betrekking tot de 
Oostersingelgracht en Schipholweg/Amerikaweg ? 
 
D66 
Hoe staat het met voortgang en uitwerking van de motie Groene Singelgracht?  
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Jouw Haarlem 
Op woensdag 12 mei kwam de heer Catau inspreken namens de Haarlem Ateliers. Nu ze van het 
Slachthuisterrein weg moeten, zijn ze op zoek naar alternatieve huisvesting. Daarover enkele vragen 
aan wethouder Meijs. 
-Is er inmiddels met de heer Catau gesproken over vervangende huisvesting? Zo ja, wat is het 
resultaat? Zo nee, is wethouder Meijs bereid het gesprek alsnog aan te gaan? 
 
Trots Hlm 
Burgemeester kan er gehandhaafd worden op auto’s die veel te lang bij elektrische laadpalen staan, 
soms wel 2 dagen. 
 
PvdA 
een vraag stellen over het streven van de ontwikkelaar van de Bisonbowling naar de realisatie van 
een Supermarkt op deze locatie i.t.t. de uitspraken die eerder in de raad zijn gedaan bij de  
bespreking van de Orionzone. 
Actuele aanleiding om nu een vraag te stellen, is: 
• de inbreng van insprekers op 3 juni jl. namens de wijkraden Sinnevelt en Planetenbuurt, waarin zij 

hun zorg voor legden aan de commissie Ontwikkeling over het draagvlak onderzoek door de 
ontwikkelaar van de Bisonbowling met als doel het realiseren van een supermarkt. 

• de reactie van de ontwikkelaar Hoorne vastgoed hierop, waarbij zij aangeven minder sociale 
huurwoningen te kunnen realiseren als er geen supermarkt kan worden gebouwd. (5 juni Haarlem 
105). 

 
D66 
De gemeente is in gesprek met de provincie over het opschuiven van de bebouwde-komgrens aan de 
Schipholweg om de snelheid terug te brengen van 100km naar 50km per uur.  
Wat is de status van deze gesprekken? En hoe urgent ziet het college deze kwestie, zeker gezien de 
bouw die gestart is recht langs de Schipholweg? 
 
Jouw Haarlem 
De fontein op de Grote Markt staat al een lange tijd droog. De fonteinbak wordt met hout afgedekt, 
waar nu ook gaten in zitten. Kinderen en mensen die niet opletten zouden zich hier aan kunnen 
bezeren. Daarnaast zou een werkende fontein met dit mooie weer een mooie aanvulling zijn op onze 
versteende Grote Markt. Vandaar onze vraag: 
-Kan er weer water in de fontein komen en ook weer aangezet worden? Hetzelfde geldt voor de 
fontein op het Frans Halsplein 
 
Trots Hlm 
Iedereen praat over 30 kilometer zone’s. Wanneer wordt er nu eens actie ondernomen? 
 
 
 
Jouw Haarlem 
Vorige week zijn aan het begin van de Amsterdamsevaart een aantal parkeerplekken aangelegd. 
-Klopt het dat deze parkeerplekken bedoeld zijn voor klanten van de Voedselbank? 
-Zo ja, is er niet eerst gezocht naar een andere manier om de 'parkeerdruk' op te lossen? 
-Zo nee, waar zijn de extra parkeerplekken dan wel voor bedoeld? 
 
 
Trots Hlm 
Met betrekking tot het Anton pieck hofje wil Trots  Hlm weten over er nu al contact is geweest met 
de omwonenden of heeft de wethouder al een besluit genomen? 
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Jouw Haarlem 
-Hoe staat het met het bezwaar van en het gesprek dat met de unithouders op het Slachthuisterrein 
aangegaan zou worden, en kunnen de bouwplannen doorgang vinden? 
 
Trots Hlm 
Op het Teylerplein is er sprake van overlast door 3 groepen jongeren waaronder dealers. Trots Hlm 
wil weten gezien het mooie weer en de te verwachten overlast of de veiligheid van bewoners wel is 
gewaarborgd en voldoende wordt gehandhaafd.  
 
Jouw Haarlem 
Van de heer van de Manakker ontvingen we een brief waarin hij zijn zorgen uit over het wijkcentrum 
op het Leonardo da Vinciplein. Er zou geen leiding zijn, vrijwilligers zouden afhaken, en mensen die er 
werken zouden geen begeleiding krijgen. 
-Heeft wethouder Meijs soortgelijke signalen ontvangen? Zo ja, herkent ze de zorgen die de heer van 
de Manakker signaleert? Zo ja, gaat ze er iets mee doen? Zo nee, is ze bereid in contact met de 
organisatie van het wijkcentrum te treden om het over de gesignaleerde misstanden te hebben? 
 
Jouw Haarlem 
Een mevrouw probeerde gisteren haar rijbewijs te verlengen, maar werd weggestuurd omdat de 
pasfoto niet goed was. Haar hoofddoek zou te fleurig zijn  
-Klopt het dat een hoofddoek voor een ID of rijbewijs niet fleurig mag zijn? 
-Zo ja, wat is de achtergrond van deze regel? 
 


