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ChristenUnie 

Sanctiebeleid prostitutie 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de sluiting van een massagesalon in de Cronje. 
Kortweg had de burgemeester volgens de Raad van State de salon niet direct mogen sluiten toen een 
mystery guest seks tegen betaling kon krijgen omdat in het Haarlemse prostitutie sanctiebeleid niet 
staat dat de tent meteen geheel gesloten mag worden in zo'n situatie. De ChristenUnie vraagt het 
college daarom het sanctiebeleid aan te passen. Is het college daartoe bereid en kan dat nog voor de 
zomer zodat op korte termijn mystery guests weer effectief kunnen worden ingezet? 
 
Trots Haarlem 
Waarom is het bouwdepot op de dreef geplaatst zonder overleg met de organisatie van de 
antiekmarkten? 
Kan het bouwdepot verplaatst worden of tijdelijk verdwijnen tijdens het antiekmarkt seizoen? ( April 
tot begin oktober) 
Klopt t dat dit depot erg weinig gebruikt wordt? 
 
D66 
In Haarlem kennen wij twee partijen met een missie voor plasticvrije rivieren; Submission en 
NoMorePlastic Zij onderzoeken een initiatief voor een Bubble Barrier; een buis met gaten op de 
bodem van een rivier dat plastic en afval afvoert.   
Ze hebben al een Bubble Barrier liggen in Amsterdam en over twee weken openen ze er ook één in 
Katwijk. Er is al een quickscan gedaan en het Spaarne heeft een goede diepte, de juiste breedte en 
het water stroomt ook op goed tempo.  
De vragen van D66 Haarlem aan het college; 
1. Is het college net zo enthousiast als D66 Haarlem over een Bubble Barrier in het Spaarne? 
2. In hoeverre is het college bereid medewerking te verlenen voor de voorbereidingen voor een 
Spaarne Bubble Barrier? 
3. Vier maanden terug, op 15 maart, lezen we dat er gesprekken lopen met de initiatiefnemers, wat 
is de status daarvan?   
 
PvdA 
Op dinsdag 14 juni is de motie over de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV van het Tweede 
Kamerlid de Hoop (PvdA) ingediend (1). De coalitie in de Tweede Kamer heeft tegen deze motie 
gestemd, daarmee was het voorstel verworpen. 
Nog altijd maken minder mensen gebruik van het OV, ook in Noord-Holland. Dit zal de komende paar 
jaar nog lang onder het oude niveau zitten. Daarnaast houdt een personeelstekort de sector in zijn 
greep. Door deze ontwikkelingen dreigt een verschaling van het OV met negatieve maatschappelijke 
consequenties als gevolg. Waaronder het verkiezen van de auto boven het OV als gevolg van 
uitvallende dienstregelingen. Dat de dienstregelingen 'maar' met tien procent zijn afgenomen, is te 
danken aan de staatssteun die de vervoersbedrijven ontvangen, de zogenoemde 
'beschikbaarheidsvergoeding ov' (2). Deze vergoeding houdt het einde van het jaar op.  
Wat zullen de gevolgen zijn voor Haarlem als het Rijk niet met middelen komt om de huidige 
dienstregeling overeind te houden? Is de wethouder bereid een brandbrief naar het kabinet te 
sturen om de ernst van de situatie in regio Haarlem kenbaar te maken? 

(1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z10827&did=2022D22225 

(2)  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304945/busvervoer-noord-holland-in-nood-fors-snijden-in-
dienstregeling-lijkt-onontkoombaar  

 
 

https://www.haarlemupdates.nl/2022/03/15/the-great-bubble-barrier-is-het-nieuwe-goede-doel-van-nomoreplastic/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z10827&did=2022D22225
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304945/busvervoer-noord-holland-in-nood-fors-snijden-in-dienstregeling-lijkt-onontkoombaar
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304945/busvervoer-noord-holland-in-nood-fors-snijden-in-dienstregeling-lijkt-onontkoombaar
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Jouw Haarlem 
Recent is een omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke fietsenstalling op het voorplein 
van de Koepel voor 10 jaar verleend (zie bijlage). Daarover heeft Jouw Haarlem een aantal vragen. 
-Waarom is deze vergunning voor de duur van 10 jaar verleend, terwijl binnen enkele jaren de 
permanente fietsenstalling gereed zou moeten zijn? 
-Wat betekent het verlenen van de vergunning voor de duur van 10 jaar voor de uitvoering van de 
motie ‘Het voorterrein van de Koepel wordt groen’ aangenomen op 9 april 2020? 
-Wat is de status van de gesprekken met Panopticon over het onderzoek naar een ondergrondse 
fietsenstalling?  
 
Trots Haarlem 
Alweer iemand aangereden op de Schipholweg afgelopen dinsdag.  Na het vorige slachtoffer 
(voorzitter van de wijkraad) zouden hier nog eventueel knipperlichten komen. Die mini-drempels 
doen niets, bewoners klagen steen en been dat ze opzij moeten springen voor hardrijders die het 
stoplicht te laat zien. De boel volbouwen is leuk, maar zorg dan voor veilige infrastructuur - het is 
nota bene pal voor een school. Nu het daar ook nog mega druk wordt door de geplande 
mobiliteitshub hoor trots Haarlem graag hoe het college denkt de verkeersveiligheid in deze buurt en 
op deze plek gaat borgen. 
 

Jouw Haarlem 

Het Boerhavebad heeft een spetterende waterval, twee hotwhirlpools, een stroomversnelling, een 
van binnenuit bereikbaar buitenbad en een sensationele glijbaan met een lengte van 50 meter. 
Daarmee is het zwembad uitermate geschikt voor recreatief zwemmen, ook omdat dit het enige 
zwembad in Haarlem is met dit soort faciliteiten. Toch zien we dat het Boerhavebad alleen op vrijdag 
en zondag en voor slechts twee uurtjes open is voor recreatief zwemmen. Terwijl bijvoorbeeld 
Groenendaal in Heemstede 4 dagen vrij zwemmen aanbiedt en bij Heerenduinen in IJmuiden kun je  
zelfs iedere dag de gehele dag terecht voor vrij zwemmen. Daarom heeft Jouw Haarlem een tweetal 
vragen aan het college. 
-Waarom is het Boerhavebad slechts 2 dagen open voor recreatief zwemmen? 
-Is het college bereid met de beheerder van het Boerhavebad in gesprek te gaan om vaker en langer 
recreatief zwemmen aan te bieden? 
 
 
Trots Haarlem 

Inleiding 
Vorig jaar werd de accountant op de hoek Jan Steenstraat / Van Ostadestraat een gezellige  

ijscowinkel en daarmee zijn ook direct de 2 groenbakken maandenlang uit de straat verwijderd. Na  

een klacht van omwonenden aan het adres van Spaarnelanden, gaf de afvalverwerker aan dat er  

met de komst van de ijswinkel teveel andersoortig afval in de bakken terechtkwam en zo niet  

gescheiden te verwerken was. Slap antwoord voor de afvalverwerker van een gemeente met dure  

campagnes als ‘ In Haarlem Scheiden we afval’.  

Tot Trots Haarlems grote verbazing en ontsteltenis zijn onlangs de bakken wéér verwijderd; beleid in  

samenspraak met de gemeente. Er zijn meerdere groenbakken verwijderd, een aantal zelfs  

permanent. Met reden dat de afvalverwerker niet weet hoe het afval te verwerken.  

- Waarom zouden honderden mensen per wijk hun groen niet meer op de, door de gemeente  

aangegeven en voor de bewoners gecreëerde plaatsen kunnen aanleveren, zodra er 1 

winkeltje naast de groenbakken bestaat? 

- Hoe kan het dat een jaar later dé afvalverwerker van de gemeente nog steeds een probleem  

van afvalverwerken niet heeft opgelost. 

- Gemeentegelden worden geind om onder ander voorziene kosten vanuit de gemeenschap  

financieel gedekt te hebben. Voorziene kosten waar in de werkelijkheid niet wordt geleverd.  
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- Met de hoge woonkosten in Haarlem, de huidige energieprijzen en het onrechtmatig geinde  

- gemeentegeld (Haarlem schiet op meerdere plekken in de stad tekort in deze) lijkt een 

financiële compensatie voor bewoners op zijn plaats. Vind u ook niet? 

- Wanneer worden alle groenbakken weer teruggeplaatst? En hoe kunnen bewoners de 

garantie krijgen dat de gemeente waar ze wonen, waar ze ook voor betalen, het 

aangeleverde afval verwerkt conform de verwachtingen en beoogde mondiale doelen voor 

de toekomst als het op afval, groen en leefklimaat aankomt? 

 

Jouw Haarlem 

Over de hele wereld konden mensen jarenlang van de beelden van de Grote Markt genieten die de 
webcam uitzond. Dat dit gewaardeerd werd, bleek uit de vele reacties die wij zowel uit binnen- als 
buitenland kregen toen de webcam uitgezet werd. Bij de behandeling van de Kadernota in juli 2021 
hebben we onze motie ingetrokken nadat de burgemeester toezegt om in gesprek te gaan met 
Haarlem Marketing over het plaatsen van een nieuwe webcam, zodat ook de rest van de wereld 
weer van onze prachtige Grote Markt kon genieten. Inmiddels zijn we een jaar verder en lijkt er niets 
gebeurd te zijn. 
-Waarom is de webcam nog steeds niet geplaatst, en wil het college haar toezegging van vorig jaar 
nog steeds gestand doen? 
 

 

Trots Haarlem 

Stikstofbeleid, CO2 beleid: 

- Hoe gaat College B&W invulling geven aan reductie stikstof en CO2, volgens recent gepresenteerd 

plan Kabinet? 

- Wat voor ( extra ) maatregelen volgen voor de verschillende sectoren? 

- Hebben de nieuwe Kabinetsplannen nog consequenties voor totale gemeentelijk vastgoed? 

 

 

Trots Haarlem 

Van wijkagenten hoort TH dat de leegloop enorm is en vooral door zaken als mensen in psychische 

nood alle capaciteit wordt opgeslurpt. 

 

Klopt dit en wat gaat college doen? 

 

Trots Haarlem 

Kinderopvang 

Zijn er problemen met de kinderopvang in Haarlem 


