
   

  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  19 mei 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

'Ik heb veel over 

Haarlem geleerd'   
Leerlingen van basisschool de 

Globe en het Stedelijk Gymnasium 

kwamen maandag 16 mei naar het 

stadhuis om samen met 

burgemeester Jos Wienen hun 

eigen werk te bekijken. De 

leerlingen van de twee scholen 

deden mee aan het project 

DubbelBelicht. Een activiteit om 

twee heel verschillende groepen 

leerlingen met elkaar te verbinden.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Typisch Haarlems 

plantje bloeit weer in 

onze stad   
In de Haarlemmer Kweektuin bloeit 

op dit moment een bijzondere plant. 

Het Haarlems Klokkenspel is een 

zeldzame bloem die vroeger veel in 

deze regio voorkwam. De terugkeer 

van het plantje is te danken aan 

kweker Edwin Visser.   

Lees meer ›  
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Heel Haarlem kan straks afval scheiden  

 

In de Transvaalwijk worden komende weken containers voor afvalscheiding 

geplaatst. Een mijlpaal, want dan kunnen inwoners van alle Haarlemse wijken 

dichtbij huis afval scheiden. De gemeente Haarlem en Spaarnelanden helpen 

bewoners graag op weg.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Luister mee met de gemeenteraad op 25 mei  

 

Woensdag 25 mei zijn er 2 commissievergaderingen. U bent van harte welkom 

om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Ze zijn ook live te volgen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Gemeente Haarlem opent Monumentenloket  

 

Monumenteneigenaren met vragen over het behouden en verduurzamen van 

monumenten kunnen voortaan op afspraak terecht bij het Monumentenloket in 

de Bakenesserkerk. Wethouder Floor Roduner van Erfgoed opende het loket 

samen met raadslid Ron Dreijer. De eigenaren die als eerste het loket 

bezoeken, kregen een attentie. Om de opening te vieren organiseren 

verschillende organisaties in de stad de Week van Duurzame Monumenten 

van 16 tot en met 20 mei.   

Lees meer ›  
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