
Vragenuur 2 september 2021 
 
Jouw Haarlem 
1) Het Boerhaavebad is de gehele zomervakantie dicht geweest, waardoor er niet recreatief 

gezwommen kon worden. Wat was de reden voor de sluiting? 

Actiepartij 

De fractie van Actiepartij heeft vernomen dat sinds de tegendemonstranten in de afgelopen 

zomermaanden ludieke stoepkrijtacties hebben ondernomen op de stoep bij de Abortuskliniek 

Bloemenhove, de anti-abortusdemonstranten niet langer in het aangewezen demonstratievak 

verblijven. Zij staan naar eigen inzicht daarbuiten. Naar wij begrijpen heeft de Afdeling Handhaving 

hier niet op willen of kunnen ingrijpen en worden telefonische meldingen hierover bij de afdeling ter 

kennisname afgedaan.  

Hiermee is het beeld ontstaan dat het demonstratievak, alsmede de handhaving, een facultatief 

karakter heeft gekregen met mogelijk grote interpretatievrijheid door betrokken handhavers en 

demonstranten. De vrees bestaat daarbij dat voornoemde constateringen mogelijk niet worden 

gekwalificeerd als overtreding van de randvoorwaarden waarbinnen de anti abortus demonstranten 

ruimte is gegeven. Dit terwijl uit eerdere uitlatingen van burgemeester duidelijk is geworden dat bij 

navolgende overtredingen van deze randvoorwaarden de demonstranten niet langer welkom zouden 

zijn bij de kliniek. 

Vraag: Is de burgemeester bekend met bovengeschetste situatie? Neemt hij een beoordeling hiervan 

mee in de eerstvolgende toegezegde tussenevaluatie richting Commissie Bestuur?  Wanneer wordt 

deze evaluatie geagendeerd in de commissie Bestuur? 

GLH 

Ons bereikten berichten dat de pro-lifers die demonstreren bij de Bloemenhove kliniek, zich niet aan 

de regels houden en weigeren binnen het vak dat hen is toegewezen, te blijven. Reden hiervoor is 

dat het vak geschilderd is in kleuren van de regenboog en daarmee een symbool vormt van de LHBTI 

gemeenschap. De gronden voor de pro-life demonstranten is dan ook principieel.  

1 Klopt het dat medewerkers van de afd. handhaving weigeren te handhaven en als gevolg hiervan 

de pro-life demonstranten buiten het daartoe aangewezen vak bij de Bloemenhovekliniek mogen 

staan? 

2 Zo ja, hoe verhoudt deze eigenstandige (?) beslissing van handhaving tot de afspraak die de 

gemeenteraad maakte met het college met betrekking tot het beperken van de mogelijkheden van 

deze demonstranten om bezoekers van Bloemenhove aan te spreken? 

3 Is er overleg geweest tussen de afdeling handhaving en het college met betrekking tot al dan niet 

handhaven van de regels? 

4 Zo niet, is de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid bereid om alsnog opdracht te geven 

tot handhaven van de opgestelde regels? 

Trots Hlm 

Waarom heeft er geen overleg plaatsgevonden met bewoners aan de Oorkondelaan, m.b.t. overlast 

heien ( trillingen )? 
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Hart voor Haarlem 

- over Zwembad de Houtvaart: waarom eind augustus al gesloten en niet opengehouden tot 
eind september? Wat is de rol daarin van SRO? 

 

PvdA 
De ingrijpende veranderingen in Winkelcentrum Schalkwijk hebben drastische gevolgen voor de 
Wereldmuziekschool (voor de oplossing waarvan de gemeenteraad een motie van onder meer de 
PvdA heeft gesteund) en Triple ThreaT. TTT dreigt als er niets gebeurt per februari 2022 op straat te 
komen staan. Dat is een ongewenste situatie, te meer daar er al enige tijd frequent overleg met de 
betreffende ambtelijke diensten plaats heeft, waar het gaat over definitieve huisvesting. Dat 
gebeurde na harde toezeggingen van wethouder Snoek aan de raad. 
 

Ons bereiken berichten dat TTT van ambtelijke zijde te verstaan wordt gegeven dat er zelf maar actie 
moet worden ondernomen om tijdelijk in Schalkwijk huisvesting te vinden. ,  
Er heerst derhalve onduidelijkheid over de positie/rol/regie van de gemeente. Wil je deze grote 
zelforganisatie accommoderen of niet? 

-Bent u het eens met de PvdA eens, dat er van ambtelijke zijde inspanning kan en moet worden 
geleverd om Triple ThreaT waar mogelijk te ondersteunen in de zoektocht naar tijdelijke huisvesting, 
elders in Schalkwijk?   
-Wethouders, klopt het dat de gemeente geen capaciteit beschikbaar heeft om de participatie in het 
Winkelcentrum Schalkwijk te begeleiden? Wat gaat u actief doen om zelforganisaties als TTT ervan te 
overtuigen dat de stad op hen te wachten zit? 

 

Jouw Haarlem 

Recent is er een nieuwe asfaltlaag op het Delftplein aangebracht. De rijstrook aan de zuidkant van 

het plein is echter niet gedaan (zie foto). Wat is de reden hiervoor? 

 

 

Actiepartij: Herhaling raadsvraag openbare ruimte gedempte oude gracht raad 1 juli jl. 

Tot ons afgrijzen zien wij nog steeds de afschuwelijke pinnen naast de DekaMarkt op de Gedempte 

Oude Gracht. Wethouder Rog heeft  op raadsvragen die actiepartij voor het zomerreces heeft 

gesteld, toegezegd deze te laten verwijderen. 

Metalen pinnen/punten op de Gedempte Oude Gracht, naast de Dekamarkt (zie foto) 

Deze pinnen lijken bedoeld om te voorkomen dat mensen zich ophouden op deze plaats. Het geheel geeft een 

kil, vijandig maar ook onveilig beeld aan de openbare ruimte. 

Vraag1: hoe, wanneer, op wiens verzoek en met welk doel heeft gemeente ingestemd met plaatsing van deze 

metalen spikes? 

Vraag 2: vindt het college het wenselijk om de Openbare Ruimte op deze vijandige manier in te richten?Vraag3: 

onderkent het college dat deze spikes de openbare ruimte ook een onveiliger maken? 

Vraag 4. Wat gaat het college ondernemen om deze (en evt elders aanwezige) vijandige,  menswerende spikes 

uit het straatbeeld te verwijderen? 
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Trots Hlm  

vraag 1 Waarom worden er niet meer invalide plekken in het centrum gerealiseerd. 

vraag 2 Wanneer worden de belijningen opnieuw gedaan; de witte strepen zijn helemaal vervaagd. 

 
Hart voor Haarlem 
Op de kade van de Vissersbocht staan al jaren ca 8 plastic containers, blijkbaar permanent in gebruik 
door eoa firma.  
Waarom wordt deze uitzicht verpestende situatie al jaren gedoogd? 
Wordt er precario betaald en zo ja hoeveel? 
Wat wordt er in die containers opgeslagen en waarom daar en niet op locatie elders, 
bij  Waarderpolder? 
 

Jouw Hlm 

3) Pauline wordt al een tijd lastig gevallen door haar buurman. De situatie is zo ernstig dat ze elders 

ondergebracht werd. Het tijdelijk onderkomen moet ze binnenkort weer verlaten. Jouw Haarlem wil 

hier graag een aantal vragen over stellen. 

-Bent u van de bovengenoemde situatie op de hoogte? 

-Zo ja, wat heeft u ondernomen om voor een veilige woonomgeving te zorgen? 

-Is er zicht op een permanente oplossing in plaats van het tijdelijke onderkomen waar Pauline nu 

noodgedwongen moet bivakkeren? 

 
Trots Hlm 
Elke ondernemer heeft het moeilijk in de corona periode. 
Vooral ook de kermisexploitanten . 
 
Zou het niet een mooi gebaar zijn deze groep tegemoet te komen door de komende kermis extra 
groots uit te pakken, met bijvoorbeeld uitbreiding in Oost of Schalkwijk. 
Het Reinaldapark zou een mooie plek zijn bijvoorbeeld. ( Is al evenemententerrein) 
En bent u bereid om de oliebollen verkopers 1 maand eerder toe te staan per 1 oktober, voor zover 
dat wellicht nog niet geregeld w. 
Zo heeft deze groep hardwerkende ondernemers een kans iets van alle ellende tijdens corona tijd 
goed te maken. 
 
 


