
Ingediende raadsvragen tbv vragenuur 25 juni 

SP 
1. De lift in het appartementengebouw Vondelweg 916 is voor 3 weken uitgeschakeld. 
Verhuurder is Ymere. In het gebouw wonen veel mensen van gevorderde leeftijd. Ymere 
vervangt  gedurende deze 3 weken de lift door een stoeltjeslift. Dit gebeurt al aanstaande 
maandag. De SP verzoekt daarom de wethouders om met spoed contact op te nemen met 
Ymere. 

• Bent u het met de SP eens dat een stoeltjes lift niet voldoet als tijdelijke vervanger 
van de huidige lift? 

• Vindt u het – net als de SP – onaanvaardbaar dat huurders met een rolstoel dan of 
wel 3 weken zijn opgesloten of wel elders onderdak moeten zien te vinden? 

• Heeft u inmiddels overleg gehad met Ymere? Zo ja, wat is de uitkomst van dat 
overleg. Zo nee waarom heeft u de afgelopen dagen geen contact opgenomen?  

2. Tijdens de zaterdagmarkt wordt er in de Zijlstraat ter hoogte van nummer 98 een hek geplaatst.  
Dit hek fungeert als afscheiding tussen de markt en de rest van de Zijlstraat. Het hek is geplaatst om 
fietsers te laten afstappen zodat zij niet fietsend de markt opgaan. Het gevolg is dat fietsers hun fiets 
parkeren voor het hek en zo de doorstroom tussen de markt en de rest van de Zijlstraat blokkeren. 
Bovendien hebben de fietsenrekken in de Zijlstraat onvoldoende capaciteit en wordt er overal 
geparkeerd zodat ook de toegang tot winkels wordt geblokkeerd. Op de Groenmarkt zijn vakken 
bestemd voor fietsparkeren, maar die staan op zaterdag goeddeels leeg. Zaterdag is een belangrijke 
dag voor de winkeliers in de Zijlstraat, die juist op die dag door de overlast van fietsen aan omzet 
verliezen. 

• Is het college bereid om het hek naar achteren te verplaatsen ter hoogte van de Groenmarkt. 
Fietsers zijn dan eerder geneigd op de Groenmarkt te parkeren? 

• Is het college bereid om de fietsenrekken te verplaatsen naar de Groenmarkt totdat 
begonnen wordt met de herinrichting van de Groenmarkt? 

• Heeft het college andere maatregelen in gedachte om de overlast van fietsen in de Zijlstraat 
op zaterdag te verminderen? 
 

3. De HVO en de voedselpakket gaan er van uit dat gezinnen in ieder geval bijstand ontvangen 
en daardoor zelf voedsel kunnen kopen.EU burgers hebben echter de eerste 3 maanden geen recht 
op bijstand. De afspraak tussen HVO en de voedselbank houdt geen rekening met mensen die aldus 
tussen wal en het schip vallen. 

• Vindt de wethouder niet dat EU burgers zonder inkomsten wel voedselpakketten van de 
voedselbank moeten krijgen. 

• Wil de wethouder contact opnemen met de voedselbank met het verzoek om mensen in de 
opvang van een pakket te voorzien zodat ze in de opvang eten hebben. 

 

D66  
Graag stel ik tijdens het vragenuur op 25 juni de volgende vraag aan wethouder Botter van 
Vastgoed: 

1. Kan de wethouder de raad bijpraten over de laatste stand van zaken mbt de Verweyhal 
en de status van de gesprekken met de eigenaar van de begane grond van dit pand?  



Trots Hlm 

1. Kunt u een indicatie geven, hoeveel Haarlem nog nodig heeft financieel, om de lokale 
economie te ondersteunen? 

2. Zijn er al meer mensen aangemeld voor de bijstand. ( Kunt u daar cijfers van geven?)   
3. Hoeveel Corona testen zijn er tot nu toe uitgevoerd in bejaarden- 

/verzorgingstehuizen? 
4. waarom is er geen cultuur op straat (geef de mensen een kans) dans en muziek 
5. Gaat de burgemeester ook in Haarlem zwarte piet verbieden? 
6. Rubberkorrels 

Nav https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/burgers-komen-in-verzet-de-verspreiding-
en-rubberkorrels-in-de-natuur-moet-stoppen~bc2ce44a/ 
Wordt er in Haarlem genoeg gedaan om verspreiding van rubberkorrels bij kunstgras velden 
te voorkomen. En wordt of is er al handhavend opgetreden? 
Heeft Haarlem een verzoek tot handhaving ontvangen 

7. Benzinestank Rijksstraatweg 
De bewoners aan de Rijksstraatweg hebben last van een benzine lucht.Ter hoogte van de  
Spaarhoven straat ruiken bewoners een penetrante lucht. Hier zou een benzinestation 
hebben gestaan. 
Het lijkt ons niet wenselijk, gezien de klachten van bewoners, om de tanks in de grond te 
laten zitten mét brand of ontploffingsgevaar. 
Worden de ondergrondse tanks verwijderd, om verdere bodemvervuiling te voorkomen, en 
wat  is de hoogte van de saneringskosten? 

 
( Hier wordt de HOV lijn verder doorgetrokken. Escalatie wil ik verder voorkomen. 
https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200619_41250823/onrust-onder-bewoners-
rijksstraatweg-haarlem-over-bodemvervuiling-de-benzinestank-is-niet-te-harden  

 

CU 

1. Buitensporten is weer toegestaan en verschillende clubs gebruiken hun sportveld. 
toch hangen nog overal verbodsbordjes.Kan de gemeente deze bordjes zo snel 
mogelijk weghalen zodat iedereen weer gebruik kan maken van de sportvelden deze 
zomer? 

PvdA 
1. Schiphol gebrek aan afstand (1,5 meter). Door drukte wordt op Schiphol te weinig afstand 

gehouden. Haarlem valt in de Veiligheidsregio waarbinnen Schiphol valt.  
Hoe taxeert het college de mogelijke besmettingsrisico’s voor COVID19 voor 
Haarlemmers?  
Brengt het college deze zorg over binnen de VRK en het Rijk? 
(https://www.hcnieuws.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/348183/geen-extra-maatregelen-
tegen-rijen-op-schiphol-mondkapje-genoeg-708308) 

2. Opvolging GGD onderzoek: op welke wijze geeft het college opvolg aan de resultaten van 
het onderzoek van de GGD waarin wordt geconstateerd dat er veel mensen in Haarlem te 
kampen hebben met kanker waarbij vieze lucht een mogelijke oorzaak is? 
(https://nos.nl/artikel/2337461-veel-mensen-met-kanker-in-haarlem-en-ijmond-vieze-
lucht-mogelijke-oorzaak.html)  
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3. Zienswijze Recreatiegebied Spaarnwoude  Vergierdeweg 452 (zie bijgevoegd): het 
Recreatieschap noemt het weigeren van een VVGB en omgevingsvergunning ‘financieel 
omvangrijk’ en dat er ‘een unieke kans verloren gaat voor het restaureren, ontwikkelen, 
en voor publiek toegankelijk maken van deze historische plek in Haarlem”.  
Hoe geeft het college opvolging op deze kritische zienswijze en de mogelijke financiële 
gevolgen voor het Recreatieschap, waarin Haarlem ook deelnemer is en de financiële 
consequenties indirect mogelijk draagt? 

4. Aansluiten coalitie 2 juli; is het college bereid om op 2 juli steun te geven aan de 
bezuinigingen waar gemeenten de dupe van zijn bij gemeenten in Den Haag?  
Zo ja, op welke wijze?  
Zo nee, waarom niet? (https://www.stoplokalebezuinigingen.nl/)  

5. Schaatsen op de ijsbaan bij zomerse temperaturen: h 
oe het College “Duurzaam Doen” hiertegen aan kijkt en hoe dit past binnen onze 
duurzaamheidsambities? 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200619_95114970/in-de-zomer-
schaatsen-op-haarlemse-ijsbaan-geen-grap-maar-een-serieus-plan-het-
duurzaamheidsloket-zet-vraagtekens?utm_source=google&utm_medium=organic 

 
JH 

1. De politie Haarlem liet gisteren een bericht uitgaan dat het verboden is om in het Spaarne te 
zwemmen, evenals het springen van bruggen. Ook zou de politie hierop gaan handhaven en 
bekeuren.  
o Op welk(e) artikel(en) is het zwemverbod in het Spaarne en het springverbod van bruggen 

gebaseerd? 
o Geldt het springverbod van bruggen overal in Haarlem of alleen in het Spaarne? 
 

 
2. Zondag 21 juni zijn er door Haarlemmers vele bloemen en berichten op het bordes van het 

stadhuis neergelegd of aan de muur en deur bevestigd. De berichten waren veelal aan het 
college van B&W of aan de burgemeester gericht. Mensen maken zich zorgen over de 
anderhalve meter maatregelen en zijn ongerust over de aankomende noodwet. 

• Heeft de burgemeester notie genomen van de bovengenoemde bloemenactie en de aan 
hem en het college gerichte berichten? Wat is zijn reactie daarop?  

 
 
 

SP 
Jonge ZZP ers die voor de corona crisis goed werk hadden en nu noodgedwongen in de 
bijstand komen verliezen niet alleen inkomsten maar ook hun huisvesting. 
Te weinig inkomsten om de vrije sector huur te betalen en te weinig voor een kamer. 
Te weinig inschrijf jaren om een sociale woning te huren. Zij dreigen dakloos te worden. 
 

1. Wethouder hebben wij in beeld hoeveel ZZP ers nu dakloos zijn en een beroep 
hebben gedaan op de maatschappelijke opvang ? 

2. Vraag: hebben wij genoeg mogelijkheid om ze op te vangen ? 
3. Vraag: komen deze ZZP ers bij de zwaar verslaafde daklozen ? 
4. Zo ja, wat kunnen we doen om jonge daklozen van 24 jaar goed op te vangen. 

 
 


