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Tragisch ongeval Leidsevaart 
 

Hart voor Haarlem heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Sam door een ongeval op de Leidsevaart. Onze 
gedachten en medeleven gaan uit naar zijn ouders, broers, familie en vrienden. Wij hebben ervaren hoe dit tragische ongeluk 
de Haarlemse samenleving raakt. De gemeente Haarlem heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de veiligheid van het 
betreffende fietspad. Wij wachten de resultaten daarvan prudent af.   
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Hartekreet uit de binnenstad wordt gehoord 
 
In de Vissersbocht, onderdeel beschermd stadsgezicht, staan al jaren witte plastic containers opgeslagen op een klein 

bedrijventerrein aan de oever van het Spaarne. 
Uit eerdere vragen bleek dat de firma Goedhart dit terrein al sinds 1959 huurt van de gemeente. Volgens het contract dd 31 
augustus 1959 wordt er een vergoeding betaalt van 244 gulden en is het gebruik ‘ te alle tijde’ inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 
Inmiddels is het december 2021 , ruim 60 jaar later en betaalt de firma Goedhart tegenwoordig 163,67 euro per jaar ! 
 
Hart van Haarlem vraagt zich af waarom de gemeente het huurcontract nooit heeft aangepast en waarom het contract al 60 jaar 
stilzwijgend heeft verlengd.  
 
Het college geeft toe dat hier sprake is niet normale huurprijzen. Ook geeft het college toe dat het een ongebruikelijke situatie is 
dat er opslag op de openbare plaats vindt.  
 
De burgemeester heeft toegezegd dat hij mogelijkheden gaat zoeken om aan deze situatie een eind te maken.  
 



 
De opslag in de Visschersbocht 
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Hart voor Haarlem stemt in met de pilot BurgerBeraad 

Om soepeler en sneller ingewikkelde besluiten te nemen én daarnaast een breder draagvlak onder inwoners te genereren, 
heeft een deel van de raad in Haarlem een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad gedaan. De raad hoopt daarmee discussies 
over een ingewikkeld onderwerp als de huisvesting van mensen met psychische problemen vlotter te kunnen besluiten. 

In een burgerberaad zitten burgers, na loting, welke op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doen over 
beleid. Deze burgers vormen een dwarsdoorsnede van samenleving. Er zitten dus ongeveer evenveel vrouwen als mannen in, 
en ook wordt er gelet op de leeftijdsopbouw en de culturele diversiteit. Volgens het initiatiefvoorstel moeten discussies niet 
verzanden in een gepolariseerde voor- of tegen discussie, maar moet er met respect voor elkaars standpunten worden gekeken 
naar een oplossing. 

Hart voor Haarlem vindt participatie zeer belangrijk . Ze stemt dan ook in met het voorstel omdat het een pilot is en de 
uitwerking later vorm zal krijgen. We zullen deze pilot kritisch volgen.  
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Hart voor Haarlem stemt tegen de verlaging van de prijs 
Rijksstraatweg 370 
 
Voorstel Hart voor Haarlem is om het pand te bestemmen voor de nieuwe bewoners van 
het Anton Pieckhofje.  
 

Het pand op Rijksstraatweg 370 is gemeentelijk eigendom. Aangezien het niet strategisch vastgoed is, wordt het pand 
verkocht.  
 
Na diverse pogingen is het pand nog niet verkocht. Het college vraagt aan de Raad om de prijs te verlagen.  
 
Hart voor Haarlem begrijpt niet dat dat bij een overspannen woningmarkt het pand niet voor de vraagprijs verkocht kan worden.  
Wederom worden de Haarlemmers in het pak genaaid door de afdeling Vastgoed die hier toch niet heel erg als een bok op de 
haverkist zit van ons tafelzilver.  
Daarbij gaan we 2 miljoen investeren in het Anton Pieckhofje dat we huren. En dus niet van ons is.  



We stellen voor om die 2 miljoen in dit pand te steken voor economische dak en thuislozen. We zijn dan goedkoper uit en het 
pand blijft van ons. En het probleem bij het Anton Pieckhofje is dan ook opgelost.  

 
 

 
pand Rijksstraatweg 370 
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Hart voor Haarlem stemt tegen het voorstel Verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed 
 

Gemeente Haarlem gaat voor verduurzaming van het strategische gemeentelijke vastgoed een investering  doen van € 

9 mln. 

 

Met de beschikbare € 9,0 mln. kan er een eerste stap gezet worden in de verduurzaming van het gemeentelijke 

vastgoed binnen de kaders zoals deze opgenomen zijn in het besluit van 18 februari 2021.  

Er zal gekeken worden welk pand het meest CO2 reductie zal opleveren.  

 

De landelijke ambitie vanuit het Klimaatakkoord is CO2-arm maatschappelijk vastgoed in 2050, het streefdoel 

hierbij is 49% CO2-reductie in 2030 en het einddoel 95% CO2-reductie in 2050. 

 

 

De  verduurzaming van 79 objecten levert die CO2  besparing op en voldoet de gemeente aan de landelijke 

doelstellingen 

 

HvH is niet tegen verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed echter bij de aangeduide panden zit oa ook het 

Dolhuys. Om dit te verduurzamen moet er 660.000 euro geïnvesteerd worden. Terwijl de huidige verbouwing al 6,5 

miljoen heeft gekost.  

Een voorbeeld waar het compleet is misgegaan bij de afd Vastgoed. We hebben er dan ook geen vertrouwen in dat het 

bij de overige panden wel goed zal gaan.  

We vinden dat het bedrag veel beter gestoken kan worden in een depot voor het Frans Hals museum of een ander 

groot probleem in de stad.  

De nota is wel aangenomen .  

 
 



 
Het Pest en Dolhuys 
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Hart voor Haarlem vindt startnotitie Stadionplein niet rijp 
voor behandeling en stemt tegen 
 

Op het Stationsplein wil het college starten met een project om zorgwoningen te realiseren en 240 woningen.  
Het haalbaarheidsonderzoek hiertoe is afgerond en geeft voldoende zicht op uitgangspunten voor deze volgende fase en de 
financiële haalbaarheid. 
Hart voor Haarlem heeft met de wijkraad Planetenbuurt over dit omvangrijke project gesproken. De wijkraad heeft grote 
bedenkingen bij dit plan. Daarbij heeft ze het gevoel niet gehoord te worden en dat het plan ‘ er doorheen gedrukt’ wordt.  
Er mist een participatieparagraaf en een visie op het groen in de startnotitie. HvH vindt dit een kwalijke zaak dat het 
participatieproces met de buurt zo moeizaam verloopt. En als het project eenmaal gestart is , is er vaak geen weg meer 
terug.  We begrijpen de haast dan ook niet . Er wordt al 3 jaar over gesteggeld en nu heeft de wethouder opeens haast. 
We vinden dit stuk dan ook niet behandel rijp en zouden het graag willen aanhouden.  
 
Samen met de overige lokale partijen hebben we een motie ingediend om de participatie en de visie op het groen beter vorm te 
geven in de startnotitie.  
Deze motie is niet gesteund door de coalitie. En heeft daardoor geen meerderheid behaald en is verworpen. 
De Coalitie partijen gaan hier voorbij aan de bewoners. 
 

 
links het nieuwe Stadionplein bij de aansluiting met de Rijksstraatweg, rechts overzicht van de nieuwbouwlocaties  
langs Planetenlaan en Orionweg.  
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Hart voor Haarlem stemt in met Belastingvoorstellen, mits 
het betalen voor luchtgaten afgeschaft wordt 
 

Jaarlijks wordt er in de gemeenteraad de belastingvoorstellen en precarioheffingen vastgesteld.  
Dit besluit ziet de Haarlemmer terug in hun jaarlijkse gemeentelijke aanslag.  
 
Hart voor Haarlem heeft de motie van van TROTS gesteund om de hondenbelasting af te schaffen. Dit voorstel heeft geen 
meerderheid behaald . De hondenbelasting zal dus nog voor 2022 betaald moeten worden.  
Daarbij heeft HvH zelf een amendement ingediend over het afschaffen van de precario mbt luchtgaten.  
Luchtgaten waren ooit nodig om huizen te voorzien van kolen.  
De luchtgaten zijn nog aanwezig bij enige woningen. HvH vindt dat voor deze luchtgaten geen precario meer betaalt moet 
worden. De meeste luchtgaten zijn inmiddels voorzien van een bloembak. En voor een bloembak hoeft er geen precario betaald 
moet worden.  
 
De wethouder had nog nooit van de luchtgaten gehoord en wist niet dat het bestond.  
Louise heeft het amendement nu aangehouden om er voor te zorgen dat de wethouder het overneemt.  
Er is dus nog geen besluit over genomen. 
Wethouder De Raadt zegt toe het onderwerp Luchtgaten voor wat betreft precariobelasting te onderzoeken en de 
uitkomst snel kenbaar te maken aan de gemeenteraad. 

 
luchtgat in de oude binnenstad 
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Stem op 16 maart lokaal. Stem Hart voor Haarlem! 
Kijk op de website hoe u ons kunt ondersteunen door een donatie te doen.  
 
Dank 
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www.hartvoorhaarlem.nu 
 

http://www.hartvoorhaarlem.nu/


hvh@haarlem.nl 
 
Volg ons op  
Twitter 
Instragram 
Facebook 
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