
  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  30 mei 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

Uniek Sporten 

Uitleen: makkelijker 

sporthulpmiddelen 

testen   
Vanaf 1 juni kunnen mensen met 

een fysieke beperking makkelijker 

sporthulpmiddelen testen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Wilt u weten hoe u 

energie kunt 

besparen? Kom naar 

de 

Energiebespaartour!   
Met de sterk stijgende 

energieprijzen loont het nog meer 

om energie te besparen. Wilt u 

weten hoe u dat in uw woning het 

beste kunt doen en of er subsidies 

zijn? Kom dan langs bij de 

showroom van het Duurzaam 

Bouwloket in uw buurt.   

Lees meer ›  
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Vrije inloop publiekshal  

 

Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2022 kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 

11.00 uur zonder afspraak terecht in de publiekshal. Dit geldt voor een beperkt 

aantal producten.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Nieuwe mogelijkheden voor warmtenet 

Schalkwijk  

 

Uit onderzoek naar het warmtenet Schalkwijk komt een nieuwe variant voor 

het aansluiten van de 5.200 huurwoningen. Het warmtenet wordt hierbij niet 

opgebouwd als één groot netwerk, maar uit een aantal kleinere netten. Dit 

biedt meer flexibiliteit bij het aansluiten van woningen. Vanwege het klimaat en 

de stijgende gasprijzen wordt deze variant nu verder onderzocht. De 

resultaten van het onderzoek zullen in juli bekend zijn.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Luister mee met de gemeenteraad op 2 juni  

 

Donderdag 2 juni is er een raadsvergaderingen. U bent van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Haarlem vangt tijdelijk 70 asielzoekers op in 

Beijneshal  

 

Haarlem stelt de Beijneshal beschikbaar voor tijdelijke opvang van zeventig 

asielzoekers afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit heeft 

burgemeester Jos Wienen maandagmiddag bekend gemaakt. De sporthal was 

ingericht voor de komst van Oekraïense vluchtelingen en is in zeer beperkte 

mate daarvoor ingezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol waardoor 

mensen op stoelen moeten slapen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  
 

 

https://www.haarlem.nl/nieuws/vrije-inloop-publiekshal/
https://www.haarlem.nl/nieuws/vrije-inloop-publiekshal/
https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwe-mogelijkheden-voor-warmtenet-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwe-mogelijkheden-voor-warmtenet-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwe-mogelijkheden-voor-warmtenet-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/nieuws/luister-mee-met-de-gemeenteraad-op-2-juni/
https://www.haarlem.nl/nieuws/luister-mee-met-de-gemeenteraad-op-2-juni/
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-vangt-tijdelijk-70-asielzoekers-op-in-beijneshal/
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-vangt-tijdelijk-70-asielzoekers-op-in-beijneshal/
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-vangt-tijdelijk-70-asielzoekers-op-in-beijneshal/
https://www.haarlem.nl/nieuws-en-actualiteiten/


 

 


