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"Het is onze gedeelde geschiedenis"  

 

Op 1 juli herdenken en vieren we de afschaffing van slavernij. Dit jaar is er voor het eerst ook 

een uitgebreid programma in Haarlem. Want ook de geschiedenis van onze stad heeft mooie 

én pijnlijke kanten. Op het programma staan gastlessen, theater, workshops en 

stadswandelingen.  

 

Herdenk en vier mee  

  
  

   

      

  

   

 

 

 

Ruilen? Bak of rek voor een plek  

 

Wilt u een groenere straat? Dan kunt u samen 

met de buren een parkeervak omruilen voor 

een plantenbak. Of voor een fietsenrek. Net 

waar uw buurt behoefte aan heeft.  

 

Zo werkt het 
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De Baddie Z-step 

 

145 vmbo-leerlingen bedachten ideeën om 

Haarlem duurzamer te maken. Furkan, Isa en 

Xaanalou wonnen met hun idee voor een 

gezinsstep. Een alternatief voor de vele 

scooters in de stad. 

 

Dit waren de andere ideeën 

   

 

 

 

Haarlem krijgt 62 miljoen euro subsidie 

 

Het geld is bestemd voor de aanleg van een 

nieuw OV-knooppunt aan de Schipholweg in 

Schalkwijk. En om de Europaweg een 

metamorfose te geven. 

 

Dit zijn de plannen  

   

  

    

Wie krijgt een lintje? 
 

Kent u iemand die al 15 jaar van alles 

regelt voor de buurt, club of school? Meld 

hem of haar dan aan voor de lintjesregen. 

Dat kan tot 15 juli.  

 

Ik wil iemand aanmelden 
  

     

Gluren bij de buren  

 

Een mini-concert bekijken in de woonkamer 

van de buurvrouw? Zondag doen ook veel 

Haarlemmers weer mee aan het festival 

Gluren bij de Buren.  

 

Dit is er allemaal te zien 

  
  

         

  

    

Werk aan de weg 
     

Er wordt gewerkt aan de Vlaamseweg. Als 

u het Ramplaankwartier in of uit wil, gelden 

omleidingsroutes. De garage en Dekatuin 

zijn wel bereikbaar. Ook op andere plekken 

in de stad wordt gewerkt. 

 

Overzicht wegwerkzaamheden 
  

     

Agenda raad 
 

Maandag 11 en donderdag 14 juli behandelt 

de raad de Kadernota. U kunt online 

meeluisteren. 

 

 

 

Luister mee  
  

         

  

   

Meer nieuws 
 

Op onze website vindt u een overzicht van al het nieuws van de gemeente. Er is ook een 

nieuwsbrief speciaal voor ondernemers. Een een nieuwsbrief waarin we de verkoop van 

(on)roerende goederen aankondigen. Als u die ook wilt krijgen, kunt u 

dat hier aangeven.  
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