Vragenuur 30 september 2021
AP
In het weidegebied begrensd door de Ringvaart, Zuid- Schalwijkerweg, park Oosterspaarn, Beveland
en Poelgeest wordt gejaagd op ganzen.
Ogenschijnlijk zonder enig plan of regelmaat gebeurt, net wanneer een jager tijd en zin heeft.
Het geeft enorme geluidsoverlast alsof er vuurwerk wordt afgestoken, is voor de vele recreanten die
er wandelen en fietsen en recreëren in het gebied en bij de Molenplas een vreselijk gezicht en
bovendien gevaarlijk daar er regelmatig aangeschoten ganzen zoek vliegen en in de wijk neerstorten,
in tuinen, in het park en in water waar ze liggen te rotten. Het is niet alleen gevaarlijk maar ook
bijvoorbeeld spelende kinderen in de wijk worden geconfronteerd met spartelende, lijdende ganzen.
Wethouder:
- Bent u ermee bekend dat het willekeurig schieten van Ganzen niet tot een beheersing van het
probleem heeft geleid, maar eerder tot een toename van het probleem?
- Wilt u bij de verantwoordelijke bestuurslaag (Provincie Noord Holland) melding maken van de
bovengenoemde misstanden rondom de Ganzenjacht?
- Wilt u er bij de verantwoordelijke bestuurslaag op aandringen zo spoedig mogelijk over te gaan tot
een vorm van ganzenbeheer die tot een drastische inperking van genoemde excessen leidt
(bijvoorbeeld het schudden van eieren zodat er minder jongen bijkomen)?
- Kunt u de commissie Beheer op de hoogte houden van de vorderingen op dit gebied?
Jouw Haarlem:
Vrijdag 24 september werd een mobiel vaccinatieteam op de vrijdagmarkt aan de Zomervaart in het
werk gehinderd. De politie zou het vaccinatieteam van de GGD daarna geadviseerd hebben om te
vertrekken.
-Klopt het dat de politie het vaccinatieteam geadviseerd heeft dat het verstandiger was om te
vertrekken

Trots Hlm
De weilanden in Molenwijk begrensd door de Ringvaart, Zuid- Schalwijkerweg, park Oosterspaarn,
Beveland en Poelgeest. Op de Ringvaart na bevinden zich dus aan 3 zijden van deze weilanden
woningen.
In deze weilanden wordt op ganzen gejaagd
Het geeft enorme geluidsoverlast en voor de vele recreanten die er wandelen en fietsen en recreëren
in het gebied en bij de Molenplas een vreselijk gezicht en bovendien gevaarlijk daar er regelmatig
aangeschoten ganzen zoek vliegen en in de wijk neerstorten, in tuinen, in het park en in water waar
ze liggen te rotten. Het is niet alleen gevaarlijk maar ook bijvoorbeeld spelende kinderen in de wijk
worden geconfronteerd met spartelende, lijdende ganzen.
- Is het noodzakelijk dat deze ganzen worden geschoten en is bijvoorbeeld vangen niet een
veel vriendelijkere manier, die ook bovenstaande ellende voorkomt ?
- Bent u bereid naar een andere mogelijkheid dan afschieten te gaan kijken ?

Jouw Haarlem
Zondag 26 september probeerde een horeca-medewerker wegens een calamiteit contact met
handhaving te krijgen. Dat lukte echter niet.
-Klopt het dat handhaving zondag na 22:00 uur niet te bereiken was?
Trots Haarlem
Ouderen vallen over tegels die omhoog komen door de wortels van de bomen. Gaat gemeente
Haarlem hier wat aan doen of laten we het zoals het is.
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Jouw Haarlem
Een groot deel van de appartementen op Plaza West staat nog steeds leeg. Uiteraard heeft dat te
maken met de hoge huurprijs van zo'n €1500; per maand.
-Aangezien het project ook gefinancierd is door pensioenfondsen wil Jouw Haarlem het college
vragen of ze bereid is met de betreffende investeerders en ontwikkelaar in overleg te treden om de
huurprijs te verlagen. Op deze manier heeft niemand iets aan de woningen.

Jouw Haarlem
Het stadhuis staat weer in de steigers. Nu vooral het gedeelte rondom de Gravenzaal dat vaak voor
trouwerijen gebruikt wordt. Je blijft ondanks de steigers het volle pond betalen van €880; voor de
Gravenzaal.
-Wordt bij de reservering van de Gravenzaal en de Librije duidelijk gecommuniceerd dat het stadhuis
in de steigers staat, en is het mogelijk om tijdens de restauratie op de een of andere manier een
tegemoetkoming aan te bieden?

Trots Haarlem
Trots Haarlem wil de stand van zaken weten rond Schalkweide, de mensen van de bovenste
verdiepingen zijn al naar beneden verhuisd. Wat zijn de sloopplannen en bouwplannen?

Jouw Haarlem
Het kabinet heeft besloten dat gemeenten polsbandjes mogen inzetten in het uitgaansleven na
controle van een geldige QRcode. Dit is makkelijk voor zowel de horeca als het uitgaanspubliek.
-Is het college bereid om polsbandjes in te zetten?

Trots Haarlem
Amsterdamse beleggers hebben Schalkwijk ontdekt. Huizen worden opgekocht om er
appartementen van te maken. Er wordt nu al gefolderd in Molenwijk om je huis te verkopen. Is dit
bekend bij het college?
Trots Haarlem
In de krant lezen we dat nu ook overwogen wordt om is vrouwen naar Nederland te halen.
Is de burgemeester dat ook van plan in Haarlem? Zo ja als of zo ja of dat gebeurt of al gebeurd is wilt
en gaat u dat dan aan de raad mededelen. En vindt u dat de raad daar dan een besluit over niet
nemen?

