
  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  02 juni 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

Puck was als kind al 

mantelzorger. ‘Ik was 

gewoon bezig met 

overleven’   
Puck Kroonsberg groeide op met 

een vader met schizofrenie. Sinds 

kort is ze zich bewust van de impact 

die het mantelzorgen op haar leven 

heeft gehad.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Leuke speeltuinen 

om te ontdekken op 

Buitenspeeldag!   
Woensdag 8 juni is het 

Buitenspeeldag! Een mooi moment 

om op ontdekkingstocht te gaan 

langs speeltuinen in Haarlem. Of 

doe mee aan een van de speciale 

activiteiten!   

Lees meer ›  
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Gemeente Haarlem gaat handhaven op 

verplicht registratienummer bij toeristische 

verhuur woning  

 

Haarlemmers die hun woning of een deel daarvan aan toeristen verhuren, zijn 

sinds 1 januari 2022 verplicht een registratienummer aan te vragen en te 

vermelden in advertenties. Vanaf 1 juli gaat de gemeente hier op handhaven.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Koop duurzaam en sociaal op de Impact 

Route  

 

Van 9 tot en met 11 juni doet Haarlem weer mee aan The Impact Days. 

Steeds meer ondernemers werken aan een eerlijke en duurzame toekomst, 

maar toch zijn zij niet voor iedereen zichtbaar. Daarom loopt er een Impact 

Route door de stad. De deelnemers op het gebied van design, food, kids, 

fashion en fun zijn te herkennen aan een bord op de gevel.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Stappen in Amsterdam en dan ‘s nachts met 

de trein naar huis  

 

Gemeente Haarlem heeft het contract met NS voor 2 jaar verlengd. De 

komende jaren kunnen Haarlemmers in het weekend gebruik maken van 2 

nachttreinen tussen Haarlem Centraal en Amsterdam Centraal.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Inwoners Spaarndam krijgen waardebon voor 

energiebesparende producten  

 

De hoge energieprijzen komen bij veel mensen hard aan. Een verdubbeling 

van de energierekening – of zelfs meer – is niet ondenkbaar. De gemeente 

ondersteunt inwoners graag met het besparen van energie. Nu krijgen 

Spaarndammers een aanbod. Deze week ontvangen inwoners in Spaarndam 

een brief met een waardebon ter waarde van € 100 voor energiebesparende 

producten.   

Lees meer ›  
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Publiekshal gesloten op Tweede Pinksterdag  

 

Maandag 6 juni 2022 is de gemeente gesloten vanwege Tweede Pinksterdag. 

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

Handhaving blijft wel bereikbaar.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Opvang asielzoekers in Beijneshal verlengd  

 

Haarlem stelt de Beijneshal langer beschikbaar voor de tijdelijke opvang van 

asielzoekers afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit heeft 

burgemeester Jos Wienen donderdag bekend gemaakt. De sporthal werd 

eerder aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangeboden om 

te helpen bij de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het 

centrum is overvol waardoor mensen op stoelen moeten slapen. De 

crisissituatie in Ter Apel is helaas nog steeds groot. Haarlem biedt daarom 

langer hulp.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Gratis energiescan voor ondernemers van 

horeca en winkels  

 

Besparen op energie is nu belangrijker dan ooit. Gemeente Haarlem biedt 

ondernemers van horeca en winkels een gratis energiescan aan ter waarde 

van € 415 met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland. Met de scan 

krijgen ondernemers inzicht hoe ze energie én geld kunnen besparen in hun 

bedrijf.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Luilakmarkt gaat door met een kleine 

aanpassing  

 

De Haarlemse luilakmarkt gaat door. Op vrijdagmiddag 3 juni gaat de markt 

om 16.00 uur van start. Op de Raamvest en Raamsingel kunnen er volgens de 

traditie bloemen, planten en ander groen worden gekocht. De bekende 

potjesmarkt verloopt wel net even anders dan andere jaren. Deze stopt 

namelijk eerder: om 02.00 ’s nachts in plaats van pas de volgende ochtend.   

Lees meer ›  
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Luister mee met de gemeenteraad op 9 juni  

 

Donderdag 9 juni zijn er 2 commissievergaderingen. U bent van harte welkom 

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

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Organisatietalent gezocht  

 

Haarlem en Osnabrück zijn ruim 60 jaar zustersteden. Bij de inwoners van 

Osnabrück blijft Haarlem ongekend populair. Om Haarlem in Osnabrück te 

promoten zijn we op zoek naar een ondernemend organisatietalent.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Altijd al een kijkje willen nemen bij prachtige 

initiatieven in de stad?  

 

Zaterdag 11 juni bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom bij 

verschillende initiatieven en organisaties in de stad. Neem een kijkje in de kas 

van Wij Telen Groente. Vis met SUPmission plastic uit de Haarlemse 

grachten. Ontdek de waarde van voedsel met Haarlem Food Kids. Of wandel 

mee met de bewoners uit de Amsterdamse Buurt over de Esplanade en leer 

hoe dit groene straatpark tot stand is gekomen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Eisen voor ontwerp Beatrixplein zijn bekend  

 

Het Prinses Beatrixplein is na 60 jaar toe aan vernieuwing. Daarom willen we 

dat het plein een uitgebreide opknapbeurt krijgt. De gemeente heeft de 

plannen goedgekeurd en een programma van eisen opgesteld.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

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 ›  
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