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ChristenUnie 
Op de Zuid-Schalkwijkerweg is ter hoogte van nummer 55 onlangs een fietser in de sloot beland en 
verdronken. Kort daarna is op dezelfde locatie een kind de sloot ingereden maar die kon worden 
gered door de ouders. 
Ter plaatse is het talud van de weg extreem stijl.  
De Raad heeft al ruim een jaar geleden besloten dat de weg opnieuw ingericht gaat worden 
tegelijkertijd met het verbeteren van de veiligheid van de waterkering. Dit project had voor het 
college en het waterschap haast. Toch is het al een tijd stil rond het project. Deze week werd bekend 
dat het project vertraagd is en dat de kaders mogelijk veranderd worden: geen dijkverhoging maar 
een andere vorm van versterking. 
De ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen: 
- Wat is de stand van zaken van de herinrichting van de weg. Klopt het dat het project vertraagd is. 

Wanneer wordt de weg nu aangepakt en wat is nu precies de nieuwe denkrichting voor de 
waterveiligheid van de dijk? 

- Is het college bereid op de genoemde gevaarlijke locatie snel maatregelen te nemen die de 
situatie veiliger maken, zodat voorkomen wordt dat verkeersdeelnemers van de weg raken en in 
de sloot belanden? 

 
Trots Haarlem 
https://www.ad.nl/binnenland/rekening-kinderopvang-stijgt-in-2022-vooral-lage-inkomens-voelen-
de-pijn~a5fddc9a/ 
Naast vervoersarmoede en energiearmoede nu ook kinderopvang armoede  
vraag: Voelt het college zich  geroepen iets aan al deze opgestapelde ellende te doen? Een helpende 
hand uit te steken? 
 
OPH/HvH/ 
Vraag 1: Heeft de burgemeester contact met de politie over de overlast door jongeren op het 
Voortingplantsoen en in omliggende straten? 
Vraag 2: Zo, ja, heeft de burgemeester de indruk dat er op incidenten wordt gereageerd, of dat er 
ook sprake is van preventief optreden? 
Vraag 3: Verwacht de burgemeester dat de huidige aanpak van de problematiek gaat leiden tot 
vermindering van de overlast? 
Vraag 4: Ziet de burgemeester ook een rol in deze voor Handhaving? 
 
Jouw Haarlem 
Rond het Voortingplantsoen is er sprake van overlast en zelfs brandstichting. 
- Is er overleg geweest met de buurtbewoners om het probleem te adresseren? 
- Is er inmiddels een plan om de overlast aan te pakken? 
 
PvdA  
Er is op het moment in Meerwijk veel commotie over de doorwerking van Ivorim in de plannen voor 
vergroening in de wijk, waarbij een groot aantal parkeerplaatsen verdwijnen. De PvdA staat achter 
het bevorderen van fietsgebruik en het verbeteren van de leefomgeving door het toevoegen van 
groen, zodat een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van de negatieve 
effecten door klimaatverandering. Mar college. wethouder bent u bereid: 
•in de planuitwerking te zoeken naar mogelijkheden voor vergroening, waardoor er wat meer, maar 
dan duurzaam ingerichte parkeerplaatsen kunnen worden behouden 
 en  
•bent u bereid, vooruitlopend op het aanpassen van het Civielplanproces het DO voor de 
herinrichting Meerwijk ter besluitvorming voor te leggen in de Raad gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp. 
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SP 
Het presidium heeft besloten dat behandeling van de programmabegroting in de Raadszaal plaats zal 
vinden. Hoe verhoud zich dat tot de aangescherpte coronamaatregelen? 
Het is niet mogelijk om 1,5 meter aan te houden terwijl we daar zitten, mondkapjes hoeven niet 
gedragen te worden wanneer we op elkaars lip zitten. Vindt de burgemeester dit in lijn met de 
voorschriften?  
 
ChristenUnie 

- Vanavond is er een spreker die zich inzet voor de bestrijding van invasieve exoten zoals de 
Amerikaanse Vogelkers in onze stad. Hij probeert al sinds juli 2020 dus al ruim een jaar 
geleden voor elkaar te krijgen dat deze exoot wordt bestreden op de Noorderbegraafplaats 
en aan de Vergierdeweg. Dat gaat dus niet bepaald soepel en al die tijd worden de zaden van 
deze boom verspreid. Kan de wethouder toezeggen dat deze bomen nu spoedig gekapt 
worden zodat verdere verspreiding wordt voorkomen? 

- Ook hoor ik graag of de wethouder wat gaat doen aan de drie overige exemplaren van de 
Amerikaanse Vogelkers in de stad, namelijk op de begraafplaats Kleverlaan en in de berm van 
de Kleine Houtweg. Gesprekken hierover lopen al sinds 2019 en inmiddels zijn we binnenkort 
toe aan de derde wethouder op dit dossier. Kan ook hier nog deze maand een knoop worden 
doorgehakt? 

 
Trots Hlm  
N.a.v. van het antwoord dat verbouwing Anton Pieckhofje ‘ingrijpend en kostbaar is’ wil Trots 
Haarlem van de wethouder weten wat deze kosten zijn, want blijkbaar is het wel bekend en is de 
wethouder hier wel van op de hoogte maar kan Trots Haarlem pas in de derde week van november 
een antwoord verwachten.  
 
Jouw Haarlem 
De wijkraad(sbewoners) hadden een afspraak met wethouder Rog staan om te praten over de 
herinrichting van Meerwijk (IVORIM). Helaas heeft dat geen doorgang kunnen vinden. 
-Is er inmiddels een nieuwe afspraak gemaakt? 
-Kan het college al iets zeggen over hoe ze de bewoners mee wil nemen bij de herinrichting van 
Meerwijk? 
 
Hart voor Haarlem 
Wat is de handhavingsstrategie van de gemeente rond het vuurwerkverbod de komende 
jaarwisseling? Gezien de 'opstandigheid' van de jeugd (zie voetbal) is er een flink 
handhavingsprobleem te verwachten. 
 
Trots Haarlem 
22 september jl heeft wethouder Rog met o.a. de Wijkraad Amsterdamse Buurten door de 
Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat gelopen. Er zijn punten besproken die de veiligheid 
van de straten moeten verhogen en er is afgesproken na 6 weken de buurt te informeren. De 6 
weken zijn nu voorbij en de wethouder weg, hoe gaat dit nu verder? Wie gaat dit oppakken? 
 
Hart voor Haarlem 
De aanscherping van het corona beleid voorziet in het weer massaal gaan dragen van mondkapjes. 
Tegelijk liggen er miljarden mondkapjes te verstoffen in Rijks' magazijnen. Wij willen de 
burgemeester dan ook vragen het Haarlemse aandeel in deze voorraad (ca. 1%) op te eisen om aan 
de bevolking uit te delen via winkels, horeca, sportclubs, ed. 
Het argument dat wij hiermee de 'mondkapjesmarkt' zouden verstoren vinden wij in het licht van 
urgente crisisbestrijding ridikuul. 
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Trots Haarlem 
Waarom worden op meerdere plekken vuilcontainers geplaats ten nadele van parkeer plekken? 
 
Trots Haarlem 
Na de Corona persconferentie, van afgelopen dinsdag 2 november, geldt de QR code op meer 
plekken, waaronder zwembaden. 
De sector heeft aangekondigd niet hieraan mee te werken, mede vanwege personeelstekorten. 
- Kan de wethouder / burgemeester ons uitleggen, op welke wijzen de zwembadsector tegemoet kan 
komen? 
- Vind het college het wel belangrijk dat elk kind kan leren zwemmen in de gemeente ? 
 
Trots Haarlem 
Klopt het dat er toch mystery guests gebruikt worden, terwijl de horeca beloofd was dat niet te 
doen? Waarom breekt de burgemeester deze belofte. 
 


