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Welkom 

In deze nieuwsbrief vindt u nieuws over de meest recente activiteiten van Spaarnelanden. 
De nieuwsbrief verschijnt  
een paar keer per jaar. Mocht u andere geïnteresseerden kennen voor de nieuwsbrief, dan kunnen zij zich hier 
aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan. 
 
Wij wensen iedereen een fijne zomer! 

Met vriendelijke groet,  
Spaarnelanden nv 

In deze nieuwsbrief: 

        De Slimme parkeervergoeding voor ondernemers 

        Aanpak reuzenberenklauw in Haarlem 

        Spaarnelanden sluit zich aan bij Green Deal ZES 
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        Swim to Fight cancer 023  
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De Slimme Parkeervergoeding voor ondernemers  

Per 15 juli 2016 is ‘De Slimme Parkeervergoeding’ beschikbaar voor alle 
Haarlemse gemeentelijke openbare parkeergarages. De Slimme 
Parkeervergoeding biedt ondernemers de mogelijkheid om parkeerkosten 
voor klanten te betalen of korting te geven zonder dat bezoekers zich 
hiervoor hoeven te registreren.  

Via een online applicatie of de app kunnen Haarlemse hotels, 
restauranthouders, winkeliers en andere ondernemers zelf bepalen welke 
service zij hun klanten bieden op het gebied van parkeren. Zo kunnen ze 
kiezen voor een betaalservice, waarmee klanten parkeergeld bij hen 
betalen en daarna direct uitrijden, zonder eerst langs een betaalautomaat 
te lopen. Maar het geven van korting op basis van tijd, percentage of een 
bedrag kan ook. 

Hotel Carlton Square in Haarlem was de allereerste gebruiker van de 
slimme parkeervergoeding voor parkeergarage Houtplein. “Door gebruik te 
maken van de betaalservice, faciliteren we het parkeren helemaal voor 
onze gasten. Daarmee kunnen we ze nét dat extra stukje service bieden 
en dat draagt bij aan een positieve beleving van hun verblijf. Dat is duidelijk 
terug te zien in onze reputatie online. Die heeft een flinke boost gekregen!”  

Haarlem is de eerste gemeente in Nederland waar deze applicatie en app 
zijn geïntroduceerd. Het initiatief, zonder winstoogmerk, is een 
samenwerking tussen de gemeente Haarlem, Spaarnelanden, Haarlemse 
ondernemers en technisch ontwikkelaar SKIDATA Ondernemers die 
geïnteresseerd zijn in het gebruik van de applicatie of meer informatie 
willen hebben, kunnen zich via www.deslimmeparkeervergoeding.nl 
aanmelden. 

 

  

Aanpak reuzenberenklauw in Haarlem  

Spaarnelanden bestrijdt van april tot en met oktober, in opdracht 
van de gemeente Haarlem, de reuzenberenklauw. De plaagplant, 
die gevaarlijk kan zijn bij huidcontact, wordt door een combinatie 
van maaien en uitsteken aangepakt. U kunt helpen bij de aanpak 
van de reuzenberenklauw. Treft u reuzenberenklauw aan in de 
openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente Haarlem via 
www.haarlem.nl meldingen /meer /groen en spelen/plantsoenen 

/groen onderhoud. 

  

  

 

  

 

  

Spaarnelanden sluit zich aan bij Green Deal ZES  

Spaarnelanden heeft zich aangesloten bij het initiatief Green Deal 
ZES. Dit staat voor Green Deal Zero Emission Stadsdistributie. De 
deal regelt dat de betrokken partijen zich inspannen voor het 
verlagen van emissies (uitstoot van schadelijke stoffen) in stedelijke 
distributie, waar afvalinzameling ook onder valt. Met het 
ondertekenen van deze Green Deal wil Spaarnelanden bijdragen 
aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. 

Green Deal ZES startte in het najaar van 2014. Naast de ministeries 
van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werd deze 
ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, 
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autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- 
en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en 
Rai Vereniging.   

        

        

        

 

 

 

  

Slotbijeenkomst 100-100-100 

Dinsdag 5 juli jl. vond de slotbijeenkomst plaats van 100-100-100. 
100 dagen afvalvrij. Deelnemers konden tijdens een hapje en een 
drankje ervaringen uitwisselen, waarna de presentatie volgde. 

Tijdens de presentatie werd er teruggeblikt op de 100 dagen en 
werden de resultaten nader toegelicht. De resultaten werden ook 
vergeleken met Haarlemmers die niet meededen met het 
experiment en dat leverde enorme verschillen op. Een opvallend 
verschil was de productie restafval per persoon in een jaar.  

Een inwoner van Haarlem produceert gemiddeld 265 kg 
restafval in een jaar en een deelnemer aan het experiment 
100-100-100 komt nog maar op 36 kg per jaar! 

Aan de kinderen was ook gedacht. Zij genoten van een 
voorstelling van Niko goochelend met de rommel uit zijn kliko. 

 

Swim to Fight Cancer 023 

Op 3 juli jl. stelde Spaarnelanden haar terrein en gebouw 
beschikbaar voor meer dan 270 zwemmers van Swim to Fight 
Cancer 023. Een sportevenement met als doel zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor onderzoek naar kanker en educatie voor 
onderzoekers. Spaarnelanden was goed vertegenwoordigd door 
twee collega’s die meezwommen en meerdere medewerkers die 
zich inzette als vrijwilliger tijdens het evenement. 

Er is meer dan 126.000 euro opgehaald. Hierbij bedanken wij de 
organisatie, de deelnemers en alle vrijwilligers nogmaals voor deze 
mooie en succesvolle dag! 

  

  

 

 



 

 

  

De stad heeft je nodig 

In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel 
mogelijk mensen mee te laten doen. Want hoe je leven er nu 
ook uitziet, in elke buurt kunnen wij je hulp goed gebruiken. 
Samen maken we de stad leuker, mooier en leefbaarder. 
Meedoen als ambassadeur, of als medewerker in ons 
wijkteam? Ga naar www.destadheeftjenodig.nl. 

 

  

 

Vacatures 

Wij hebben op dit moment de volgende vacatures: 

 Eerste bedrijfsautotechnicus - inclusief vervanging 
leidinggevende 

 Eerste bedrijfsautotechnicus 
 Huisvuilbelader 24 uur per week 
 Projectleider Inzameling Transport en Overslag 
 Magazijnbeheerder 
 Medewerker Financiele Administratie 

op www.spaarnelanden.nl vindt u onze vacatures onder 
Spaarnelanden / vacatures. 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

Bezoekadres 

Minckelersweg 40 
2031 EM Haarlem 

Contact 

T 023 7517 200 
F 023 7517 201 

Milieuplein: 

ma.t/m za. 08.00-15.30 uur 
di. 08.00-20.00 uur 

       
Postadres 

Postbus 1041 
2001 BA Haarlem 

info@spaarnelanden.nl 
www.spaarnelanden.nl 
Uitschrijven nieuwsbrief 

Receptie: 

ma.t/m vr. 08.00-16.30 uur 
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