
Ingediende raadvragen voor vragenuur 19 september 2019 

Jouw Haarlem:  1 

Hierbij kondig ik aan gebruik te willen van het vragenuurtje tijdens de komende 

raadsvergadering van 19 september a.s. 

Het onderwerp betreft handhaving op schommels in de openbare ruimte. 

Naar aanleiding van de berichtgeving over handhaving op de schommel aan de Garenkokerskade gaf 

u van de zomer aan dat er gekeken zou worden of legalisering mogelijk is.   

Hoe staat het met de mogelijke legalisering en bent u bereid handhaving op te schorten tot er in de 

commissie hierover gesproken is? 

 

SP: 2 

Bij bouwprojecten adviseert de ARK ook over de beeldkwaliteit van het groen. Uitsluitend kijken naar 

de beeldkwaliteit is soms slecht voor de biodiversiteit.  

- Vindt u niet dat de ARK ook moet kijken naar de ecologische waarde van het groen? Zo nee, hoe 

wilt u borgen dat het groen bij bouwprojecten ook aan ecologische normen voldoet? 

 

Amsterdam is de laatste jaren door een tekort aan woonruimte overspoeld met nieuwe aan- of 

uitbouwen. Het aantal m2 tuin liep hierdoor drastisch terug. Amsterdam heeft daarom nieuw beleid 

ontwikkeld, waarin een vergunning voor een uit- of aanbouw kan worden geweigerd , op grond van 

overlast, het milieu of aantasting van groen. Voor zover de SP bekend geldt dit beleid ook voor 

bouwwerken die op grond van de Bor vergunningsvrij zijn. De ervaring leert dat  trends op het gebied 

van wonen in Amsterdam gebeurt een paar jaar later ook in Haarlem voorkomen (zie Airbnb).  

- Is de wethouder bereid zich te laten inlichten over het Amsterdamse beleid op dit punt, zodat kan 

worden voorkomen dat ook in Haarlem in de nabije toekomst tuingrond op grote schaal wordt 

vervangen door aan- of uitbouwen? 

 
 
Trots Haarlem:  10 

 

- Wij krijgen melding dat op sommige plekken de nieuwe led-verlichting veel te fel is.  

Hoe gaat de gemeente dat in kaart brengen en oplossen? 

 

- Kloppen de getallen in het artikel uit het Haarlems Dagblad ‘Wethouder Snoek vraagt 1.6 
miljoen voor vervanging straatlantaarns Haarlem? 

 

- Is bij u bekend dat er sprake is van groot aantal dakloze jongeren? 
 

- Trots Haarlem wil graag de stand van zaken rond de Verweijhal/FHM aan de Grote Markt in 
relatie tot de eigenaar van de begane grond (Grote Houtstraat 2). 

 



- Heeft er al een gesprek plaats gevonden met de volkstuinders Eigen tuin en is er al een voorstel 
gedaan?  

 

- Komen er pasjes  voor mensen met een beperking of handicap zodat voor hen de binnenstad 
bereikbaar is? 

 

- Is er sprake van achterstand met bouwen bij het winkelcentrum Schalkwijk voor wat betreft de  
bioscoop en de markthal? 

 

- Trots Haarlem heeft begrepen dat Panopticon aan het verbouwen is. Wie betaald dit terwijl er 
geen geld is? 

 

- Trots vraagt n.a.v. transcript van de raad van 26 juni het volgend.  Er werd in juni door de 
voorzitter van de raad gezegd in september terug te komen op het geheim verklaren PWC 
rapport. Het is nu september, hoe staat het er voor ? 

 

 

 
 

 

 


