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Schoterbos: Zo goed als nieuw! 

 

Het Schoterbos is aangepakt. En hoe! Het is nu een plek waar u aan uw sixpack kunt werken 

en ook waar u kunt wegmijmeren aan de waterkant. Uw hond kan lekker ravotten en uw 

kinderen hebben de ruimte om heerlijk te spelen.  

 

Ontdek 9 leuke dingen in het vernieuwde Schoterbos 

  
  

   

      

  

   

 

 

 

Een koele brug is een goede brug 

 

De zomer is aangebroken en de temperaturen 

stijgen. De beweegbare bruggen hebben hier 

last van, daarom besproeien wij de bruggen 

met ons eigen Spaarnewater. 

 

Waarom we sproeien 
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"Haarlem overstroomt niet zolang ik hier 

sta!" 

 

Kent u het verhaal van een wereldberoemde 

jongen die Haarlem eigenhandig behoedde 

voor een grote ramp?  

 

Lees het in de #haarlemsetijdmachine 

   

  

    

Verkeersmaatregelen 

tijdens de F1  

 

De Formule 1 is van 1 tot en met 4 

september weer terug in Zandvoort. Om het 

verkeer in de regio in goede banen te 

leiden is een plan opgesteld. 

 

 

Wat zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen 
  

     

Extra opvanglocaties 

voor Oekraïnse 

vluchtelingen 

 

Gemeente Haarlem opent drie extra 

opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen 

in Haarlem. 

 

Dit zijn de extra locaties 
  

     

    

  

   

Werk aan de weg 

 

Van 15 tot 18 juli vinden ter hoogte van 

Vijfhuizen werkzaamheden aan de N205 

richting Haarlem plaats.  

 

 

Omleiding richting Haarlem via de N232 
  

     

Agenda raad  

 

Maandag 11 en donderdag 14 juli 

behandelt de raad de Kadernota. U bent 

van harte welkom. Online meeluisteren 

kan ook. 

 

Lees meer over de kadernota 
  

         

  

   

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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