
In gesprek met

wethouders en  

burgemeester

Heeft u een opmerking, een goed idee of een vraag? 
En denkt u dat gemeente Haarlem dit moet weten?

U kunt hierover spreken met één van de bestuurders 
van de gemeente. De burgemeester en de vijf 
wethouders komen op 3 maart naar u toe. U kunt 
met hen praten over alle onderwerpen waar zij zich 
als bestuurders mee bezig houden.

Door met u te praten, gewoon bij u in de buurt, 
weten de bestuurders beter wat er speelt. Ze horen 
wat er goed gaat en wat minder goed gaat of waar 
meer aandacht voor nodig is. Dat is belangrijk, zij 
werken tenslotte voor alle inwoners van Haarlem. 

Inloopspreekuur college van 
burgemeester en wethouders

dinsdag 3 maart 2020
16.30 tot 18.00 uur

De Horizon, Ambonstraat 2

Aanmelden is niet nodig. 
U kunt gewoon binnenlopen! 



In gesprek met

wethouders en  

burgemeester

Heeft u een opmerking, een goed idee of een vraag? 
En denkt u dat gemeente Haarlem dit moet weten?

U kunt hierover spreken met één van de bestuurders 
van de gemeente. De burgemeester en de vijf 
wethouders komen op 3 maart naar u toe. U kunt 
met hen praten over alle onderwerpen waar zij zich 
als bestuurders mee bezig houden.

Door met u te praten, gewoon bij u in de buurt, 
weten de bestuurders beter wat er speelt. Ze horen 
wat er goed gaat en wat minder goed gaat of waar 
meer aandacht voor nodig is. Dat is belangrijk, zij 
werken tenslotte voor alle inwoners van Haarlem. 

Inloopspreekuur college van 
burgemeester en wethouders

dinsdag 3 maart 2020
16.30 tot 18.00 uur

De Horizon, Ambonstraat 2

Aanmelden is niet nodig. 
U kunt gewoon binnenlopen! 



In gesprek met

wethouders en  

burgemeester

Heeft u een opmerking, een goed idee of een vraag? 
En denkt u dat gemeente Haarlem dit moet weten?

U kunt hierover spreken met één van de bestuurders 
van de gemeente. De burgemeester en de vijf 
wethouders komen op 3 maart naar u toe. U kunt 
met hen praten over alle onderwerpen waar zij zich 
als bestuurders mee bezig houden.

Door met u te praten, gewoon bij u in de buurt, 
weten de bestuurders beter wat er speelt. Ze horen 
wat er goed gaat en wat minder goed gaat of waar 
meer aandacht voor nodig is. Dat is belangrijk, zij 
werken tenslotte voor alle inwoners van Haarlem. 

Inloopspreekuur college van 
burgemeester en wethouders

dinsdag 3 maart 2020
16.30 tot 18.00 uur

De Horizon, Ambonstraat 2

Aanmelden is niet nodig. 
U kunt gewoon binnenlopen! 


