
  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  04 mei 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

Doe mee met de 

tegelwipactie op 

zaterdag 14 mei   
In Haarlem is op zaterdag 14 mei 

2022 een stadsbrede tegelwipactie. 

Haarlem doet voor de tweede keer 

mee met het NK Tegelwippen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Haarlem bevrijd! Zo 

zag dat eruit   
Op 5 mei 1945 stromen de straten 

van Haarlem vol feestende mensen. 

De vlag kan uit, want Nederland is 

vrij! We blikken terug met foto’s uit 

die tijd.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

     

 

  

Haarlem doet mee met de Dag van de buurt  

 

Op 19 mei 2022 is de landelijke Dag van de Buurt. Op deze dag kunt u zelf 

meemaken wat er gebeurt en moet gebeuren in de buurten. Ook gemeente 

Haarlem doet mee op 19 mei tussen 10.15 en 12.00 uur in Schalkwijk en van 

13.30-15.30 uur in de Rozenprieel.   
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Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Wie verdient een lintje?  

 

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u diegene nu voordragen voor 

de jaarlijkse lintjesregen. Dit kan tot 15 juli 2022.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Publiekshal gesloten op 5 mei vanwege 

Bevrijdingsdag  

 

Donderdag 5 mei 2022 is de gemeente gesloten vanwege Bevrijdingsdag. Ook 

is het telefoonnummer 14 023 die dag niet bereikbaar. De meldkamer van 

Handhaving blijft wel bereikbaar.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Nieuwe subsidie voor cultuur  

 

Het college heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld, de 

Programmasubsidieregeling Cultuurplan ‘Cultuur maakt Haarlem’ 2022-2024. 

Dit is een nieuwe subsidie waarmee de gemeente Haarlem meer ruimte biedt 

aan vernieuwing en experiment, meer samenwerking mogelijk maakt en het 

kunstklimaat stimuleert.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Kom naar het PowerUp festival op 7 mei en 

laat weten hoe jij denkt over het klimaat!  

 

Wil jij de politiek in beweging brengen? En je informeren over opleidingen en 

banen in de energietransitie? Kom dan naar het festival!   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Monumenten behouden en verduurzamen, zo 

doe je dat  
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Van 16 tot en mei 20 mei 2022 organiseert de gemeente met verschillende 

organisaties in de stad de Week van Duurzame Monumenten. Naast thema-

avonden voor monumenteneigenaren opent ook het Monumentenloket van de 

gemeente haar deuren.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Jan Haringstraat krijgt nieuwe inrichting  

 

De Jan Haringstraat is verouderd en aan vervanging toe. De straat krijgt een 

groenere uitstraling en de algehele verkeersveiligheid zal toenemen.   

Lees meer ›  
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