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Huidige coalitie krijgt steun van de Actiepartij 
 

 

Er zijn 5 partijen die aangegeven hebben om met elkaar het bestuur van de gemeente Haarlem te vormen. 
Partij van de Arbeid, D66, Groenlinks, CDA en de Actiepartij zijn bereid om de onderhandelingen te starten en te komen tot een 
volwaardig collegeprogramma.  
De Partij van de Arbeid zal 2 wethouders leveren. De Actiepartij zal geen wethouder leveren. Zij geven gedoogsteun aan de 
coalitie zonder zelf in het bestuur te gaan zitten.  
De overige partijen zullen 1 wethouder leveren.  
Haarlem heeft behoefte aan een bestuurlijk zeer krachtdadig bestuur. HvH hoopt dan ook dat dit ook uitgevoerd wordt.  
De vijf fracties rekenen op een goede samenwerking en zij gaan een nieuw coalitieakkoord schrijven dat ‘sociaal, duurzaam en 
progessief’ wordt.  
 
Hart voor Haarlem vindt dat deze uitkomst wel erg veel lijkt op het vorige bestuur. Deze coalitie doet geen eer aan de 
verkiezingsuitslag. Deze coalitie heeft bij de verkiezingen 4 zetels verloren en is dus afgerekend door de haarlemse burger.  
 
Hart voor Haarlem zal dan ook sterk oppositie gaan voeren om ook andersdenkenden een plaats te geven in het 
gemeentebestuur.  
 

 
 

Gemeente zet oud parkeerterrein aan de Jansstraat te koop 
 
 
Twee gemeentelijke grond percelen aan de Jansstraat en het pand Noorder Schoolsteeg 17 worden te koop aangeboden.  
Vanuit ruimtelijk beleid is het wenselijk deze open ruimte deels te bebouwen en daarmee de bebouwingswand van de 
Jansstraat te herstellen en woningen toe te voegen.  
Het pand aan de Noorder Schoolsteeg 17 verkeert in zeer slechte staat en wordt nu als opslagruimte gebruikt door een 
particulier.  
 
De verkoopprocedure zal conform afgesproken beleid verkocht worden aan degene die het hoogste bod uitbrengt.  
 
Er zal een bouwplicht opgenomen worden in de koopovereenkomst. Dat betekent dat het pand binnen drie jaar voltooid en 
gebruiksklaar moet zijn.  
Als het pand aan de Noorder Schoolsteeg verbouwd wordt tot een woning geldt hier een zelfbewoningsplicht voor 5 jaar.  
 
De Wijngaardetuin en het trafostation zullen bereikbaar blijven.  
 
De bewoners zullen op de hoogte worden gebracht van de gewijzigde locatie van de afvalcontainers.  
 
 



   
Parkeerterrein Jansstraat 
 

 
 
Noorder schoolsteeg 17 

 

 
 

HvH gaat gefrustreerd akkoord met het krediet voor de 
Waarderhaven 
 

In 2016 is de herinrichting van woonschepenhaven Waarderhaven afgerond. In de jaren na het afronden van de herinrichting zijn onder andere 

problemen ontstaan door verzakkingen in de aangrenzende tuinen. Mede hierdoor weigert een aantal bewoners de grond huurovereenkomsten te 

tekenen. Uit onderzoek zijn de verschillende onvolkomenheden gebleken die ten grondslag liggen aan de problemen die bewoners ervaren. Als 

grondeigenaar en als verantwoordelijke voor de herinrichting dient de gemeente deze gebreken te herstellen. 

 

Hart voor Haarlem is akkoord met het vrijgeven van het krediet, want we kunnen gewoon niet anders. De Actiepartij heeft een 
motie ingediend over het aanschrijven van de aannemer en hem alsnog aan te sporen om de gebreken te herstellen.  

Die brief zoals voorgesteld wordt in de motie geeft uiting aan de frustraties van de gemeenteraad die echt al jarenlang leven. 
We hebben eigenlijk toch wel redelijk machteloos toezien hoe de ene ellende na de andere met die Waarderhaven. Inderdaad, 
het speelt al heel erg lang en zal Hart voor Haarlem de motie van de Actiepartij steunen. We zijn zeer gefrustreerd over dit 
dossier.  

De motie krijgt geen meerderheid in de Raad. De aannemer zal dus niet worden aangeschreven.  

 
 



 
De woonboten in de Waarderhaven  

 

 
 

 

Edelweiss wordt verkocht 
 
De voormalige Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting aan de Zuider Buiten Spaarne 30 ‘Edelweiss’ is eigendom van de gemeente 
en staat leeg als gevolg van de verhuizing van de ambtelijke huisvesting. Het Edelweiss- terrein behoort tot het niet-strategisch 
vastgoed en kan worden afgestoten.  
Doel van de verkoop is een succesvolle transformatie van het bestaande gebouw tot woningen, waarbij de bewoners betrokken 
zijn bij het eindresultaat. Daarom is ervoor gekozen voor het object te verkopen ten behoeve van een ontwikkeling in een vorm 
van zelfbouw, Mede Opdrachtgeverschap (MO). MO waarbij een (markt)partij het pand koopt en de eindgebruikers betrekt bij 
de ontwikkeling. Bewoners (kopers) ontwerpen niet alleen hun woning naar wens, maar worden sterk betrokken bij de 
omgeving. Er wordt gezocht naar een geschikte (markt)partij die Edelweiss transformeert naar woningen en deze transformatie 
in MO uitvoert. De mate waarin de eindgebruikers (kopers) worden betrokken bij de ontwikkeling is bij de verkoop, naast de 
hoogte van de bieding, maatgevend.   
Daarnaast worden er eisen gesteld aan de ontwikkelaar-koper. Deze moet aantonen over ervaring te beschikken op het gebied 
van transformatie van bestaand vastgoed naar woningen, monumentale panden in een binnenstedelijke context en met MO. 
 
Het idee om Edelweiss om te toveren tot een buurtfietsenstalling is nu van de baan. Er wordt gezocht naar een plek in de buurt 
voor een nieuwe buurtfietsenstalling.  
 
Hart voor Haarlem is akkoord met dit voorstel. 
 
 



 
Gebouw Edelweiss aan het Zuider buiten Spaarne 30 
 
 

 
 
 

HvH stemt tegen uitbreiding van betaald parkeren. 
 
Het college wil betaald parkeren uitbreiden aan de oostkant van de stad. Entree Oost bestaat uit een nieuw ontwikkeld gebied 
en bestaande volkstuinen. Omdat het tussen Schalkwijk en Zone C ligt, wordt voorgesteld een nieuwe zone te hanteren, 
genaamd Zone E. 
Entree Oost, ook wel Vijverpark genoemd, is het gebied tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg ten oosten van de 
Amerikaweg. De nieuwe woonwijk krijgt ongeveer 420 woningen. Het gebied heeft het karakter van een tuinstad met een 
ontspannen woonmilieu. 
 
De tarieven voor straatparkeren en voor bewoners-, bezoekers- en bedrijfsvergunningen in Zone E zijn lager dan in Zone C en 
hoger dan in Schalkwijk. 
De eigenaren van de volkstuinen kunnen een ook een vergunning krijgen.  
Een vergunning kost 75 euro. Voor een tweede auto moet er 280 euro betaald worden. 
 
Hart voor Haarlem vindt uitbreiding van betaald parkeren niet de oplossing van onze mobiliteitsproblemen.  
We vinden dat er geen betaald parkeren moet worden ingevoerd zonder draagvlak. Daarbij is nog niet aangetoond dat de 
parkeerdruk in deze wijk groot is.  
Dus zijn we tegen dit voorstel.  
 
 



 
 
 
  

 


