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D66 
Is het college ermee bekend dat er in Haarlem huis aan huis desinformatie wordt verspreid (zie 
bijlagen) over corona en wat gaat het college hiertegen doen? 
 

 
 
Actiepartij 
Hierbij stellen wij de volgende vragen mbt het provinciaal project Groene Stad Challenge: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/294792/wat-te-doen-met-groen-zo-wil-de-provincie-het-
aanpakken  
 
1. Is gemeente hiervan op de hoogte? 
2. Zo ja, waarom neemt Haarlem hier niet aan mee? 
3. Wil het college deelname overwegen en de commissie beheer hierover informeren? 
 
 
VVD 
Bij het opstellen van het standplaatsenbeleid is uitgegaan van een terugverdientijd op investeringen 
van 10 jaar. Door Covid-19 is een onzekere situatie ontstaan waardoor het risico op investeringen 
groter is geworden. Ons bereiken berichten van standplaatshouders die van de bank geen lening 
meer kunnen krijgen om investeringen te doen. 

1. Is dit u bekend? En 

2. Wat is er aan te doen om te zorgen dat deze ondernemers toch een verantwoorde 

investering kunnen doen, te denken valt bijvoorbeeld aan het eenmalig verlengen wegens 

bijzondere omstandigheden van de termijn tot 10 jaar na het einde van Covid-19. 

 
Hart voor Haarlem 
Vragen over Corona boosterprik: 
Hoeveel priklocaties zijn er in Haarlem en waar/ in welke wijken? 
Kunnen mensen al eerder gevaccineerd door de huisarts zich nu al bij GGD prikbus melden ? 
Wat is het vaccinatie boosterschema, m.a.w. wie kan wat en wanneer verwachten? 
 
Jouw Haarlem 
In het Park Oosterspaarn is maandag een groenstrook met bomen gerooid. Dit is blijkbaar gedaan om 
te voorkomen dat de bewoners het eigendomsrecht zouden verkrijgen omdat zij het stuk groen 
gebruikten/beheerden. 
-Ben u het met Jouw Haarlem eens dat het hier om ecologische kapitaalvernietiging gaat? 
-Heeft de gemeente (samen met de bewoners) naar andere, minder radicale oplossingen, gekeken 
zodat het groen gespaard kon worden? 
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Voor topsport gelden andere Corona beperkingen dan voor amateursport. Hoe definieert het college 
topsport? En heeft het college in beeld welke sporters of teams binnen de Gemeente hieronder 
vallen? 
 
Trots Haarlem 
Hoe is de stand van zaken rond de panden van Ymere in Haarlem Noord, waar allemaal schimmel in 
zit? Hoe wordt dit opgelost met de bewoners? 
 
Actiepartij 
In de media vernamen we dat ingezamelde kleding en schoenen die niet voor verkoop in de 
kringloopwinkels geschikt zijn, worden verscheept naar Afrika om in de openlucht te worden 
verbrand. 
 
1. Is het college bekend met deze gang van zaken? 
2. Wat gebeurd er met het door Spaarnelanden ingezameld textiel en schoeisel dat niet voor 
Kringloopwinkels geschikt is? 
3. Welke inzet pleegt het college om restafval uit de kleding en schoenen inzameling in te zetten voor 
hergebruik in nieuwe weefsels? 
4. Welke percentages Haarlems kleding- en schoenenafval worden op dit moment voor hergebruik 
geleverd aan circulaire textielfabrikanten? 
 
Jouw Haarlem 
Aan het Houtmanpad is ook een stuk groen gerooid. 
-Waarom is dit gedaan? 
-Is er gekeken naar andere mogelijkheden zodat het groen gespaard kon worden? 
-Om bij het Houtmanpad te blijven; kan er iets gedaan worden aan de wateroverlast (zie foto)? 

 
 
Trots Haarlem 
Gaat de gemeente Haarlem mensen die zonnepanelen op huizen willen maar dit niet kunnen 
betalen, bijvoorbeeld mensen met een bv en een minimumloon, helpen? 
 
Jouw Haarlem 
Sinds het collegebesluit van 26 oktober jl. om 151 (bijna) dode of gevaarlijke beschermwaardige 
bomen te kappen, vraagt Jouw Haarlem om de rapporten waarop de kapvergunning voor de 151 
bomen is gebaseerd. Tot nu toe is de afdeling daar niet in geslaagd, ondanks herhaalde verzoeken 
onzerzijds. 
-Waarom lukt het niet om ons de gevraagde documenten toe te sturen? 
-Is de wethouder bereid zich in te zetten om de (inspectie)rapporten waaruit blijkt dat de 151 bomen 
ziek danwel dood zijn op korte termijn naar de raad te zenden? 
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Trots Haarlem 
Wat zijn de plannen van de gemeente om de  lege panden op te vullen in bijvoorbeeld Schalkwijk, 
Cronjestraat en elders? 
 
Jouw Haarlem 
Bij de GGD is het zo druk dat het onmogelijk is om een test-afspraak te maken. 
-Is het college op de hoogte van deze situatie? 
-Wordt er actie ondernomen op iets te doen aan de telefonische bereikbaarheid van de GGD en 
testcapaciteit? 
 
Trots Haarlem 
Is de gemeente Haarlem bereid  de mogelijkheid te onderzoeken het leegstaande pand op de 
Rijkstraatweg aan jongeren te schenken om zelf op te knappen en in te wonen, in plaats van te 
verkopen? 
 
Jouw Haarlem 
Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of kachel laten 
verwijderen. Hiermee wil de stad de luchtvervuiling verminderen. Wie zijn open haard laat 
verwijderen of een oude kachel laat vervangen door een minder vervuilende kan tot 2000 euro 
subsidie krijgen. Voor Utrechters met een laag inkomen kan dat zelfs 4000 euro zijn. Vooral omdat 
uit onderzoek blijkt dat houtrook veel schadelijker is dan eerder aangenomen. Ook heeft de stad een 
campagne opgezet waarin wordt geïnformeerd over de schadelijke gevolgen van houtrook.  
Zie link Utrecht geeft geld aan inwoners die stoppen met stoken | NOS 
 
-Is het college bereid om te kijken of we in Haarlem het Utrechtse subsidie beleid kunnen volgen? 
-Is het college bereid een soortgelijke campagne als in Utrecht op te zetten, waarin Haarlemmers 
geïnformeerd worden over de schadelijke gevolgen van houtrook en waarin tips gegeven worden 
wanneer het verstandig is de houtkachel niet aan te steken? 
 
Trots Haarlem 
In debat eerste kamer zegt Hugo de Jonge dat hij exact weet waar alle ONGEVACCINEERDEN wonen. 
Hoe kan dat.? Klopt t dat de gemeente de persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld aan het 
RIVM ?  Is dit een college bevoegdheid, of raadsbesluit? 
 
Jouw Haarlem 
-Is het college op de hoogte van de oproep van de wijkraad Rozenprieel waarin ze vragen om 
medewerking van het college om een buurtfietsenstalling te realiseren (zie bijlage).? 
-Is het college bereid de coöperatieve aanpak waar de wijkraad om vraagt, ook daadwerkelijk te 
bieden? 
 
Trots Haarlem 
Gebiedsmanager en gebiedsverbinder bij wijkraad Molenwijk waren corona positief. Klopt dat?  
Hoe zijn alle aanwezigen van de vergadering Molenwijk geïnformeerd over dit feit? Zodat zij zich bv 
ook konden laten testen? 
 
 
 
Trots Haarlem 

https://nos.nl/artikel/2407758-utrecht-geeft-geld-aan-inwoners-die-stoppen-met-stoken
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Vannacht werd tijdens het Coronadebat de motie van  voormalig CDA topper omtzigt ingediend.  
Verzoek was om de minister post van minister medische zorg weer op te vullen  
We zien dat burgemeester Wienen allerlei functies naast t burgemeesterschap kan combineren ( 
erelid raad van Europa en Lid adviesraad Migratie ) . Naast nog talloze mediaoptredens op vaak 
landelijke televisie.  
 
Is de burgemeester naast zijn drukke baan als burgemeester soms ook bereid om minister Medische 
zorg te worden? En zo ja, wordt hij dan minister naast zijn baan als burgemeester of gaat hij dan zijn 
functie als burgemeester neerleggen ?  
 
 
 
 
 


