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VERSLAG VAN DE SESSIE VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER
OP DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020

Onderwerp:  Vragensessie

Voorzitter: mw. C.F.M. van der Meij

De leden: dhr. T.M. Beusenberg, dhr. P.J. Boerman, dhr. A.L.M. den Elzen, dhr. H.C.M. Koning, mw. 
J. Koolmoes, dhr. H.P. Spijker, dhr. J.P.H. de Vries

Griffier: dhr. B. Heerema

Portefeuillehouders: mw. W. Booij-van Eck, dhr. J.N.J. Nobel, dhr. J.G. Rip, mw. M.H. Ruigrok, mw. 
M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, mw. M.L. Sedee-Schuitemaker, mw. M. Steffens-van de Water

Insprekers: Geen

De VOORZITTER: Goedenavond dames en heren, het is 19.01 uur. U had hier een andere voorzitter 
verwacht, maar die is verhinderd en ik kon op de valreep hier nog aanschuiven. Voor we beginnen 
met het uurtje-buurtje, zoals dat wel heet, wil ik graag eventjes wat tekst voorlezen: Het valt ons op 
dat de vragensessie steeds meer als actualiteitsrondvraag wordt gebruikt. Dit is niet de bedoeling. De 
vragensessie is een commissierondvraag, politieke vragen zijn bestemd voor de actualiteitsrondvraag 
van het plenaire raadsplein. De vragen tijdens de vragensessie betreffen vragen over stoeptegels, 
lantaarnpalen, et cetera. Het is niet verplicht om deze vragen van tevoren aan te kondigen, het mag 
wel. Dat was even mijn inleidende tekst. Ik heb wel via via begrepen dat de PvdA in ieder geval twee 
vragen heeft. Ik stel voor dat u begint, mijnheer Den Elzen. 

De heer DEN ELZEN: Dank u wel voorzitter. Ik heb iets over bomen en iets over honden. Dat moet 
kunnen, denk ik. Er wordt al gewezen naar de wethouder van Dierenwelzijn. Ik begin met de bomen. 
Op dit moment worden er wellicht bomen gekapt aan de Lutulistraat. Ik kreeg daar vandaag een 
melding van. Bewoners zijn op zoek naar de vergunning, maar de vergunning is nergens te vinden. 
Maar er staan wel stippen op de bomen en er zijn wel brieven in de bus gegooid dat dat gaat 
gebeuren, maar de vergunning is nergens te vinden, zoals gezegd. Er zijn wel vergunningen te vinden 
van dertig of veertig bomen met als adres Raadhuisplein 1, maar ik weet niet of er zo veel hier in de 
binnentuin staan. Dus ik vraag eigenlijk om dit nader uit te zoeken en de bewoners gerust te stellen 
over wat daar gebeurt.

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Den Elzen, ik denk dat ik naar mevrouw Steffens ga. 

Wethouder STEFFENS: Ja dank u. Of we ze gerust kunnen stellen met de uitkomst, de antwoorden 
op uw vragen, weet ik natuurlijk niet. Want ik heb niet op mijn netvlies waar op welk moment welke 
bomen worden weggehaald, maar dat u daar geen vergunningaanvraag ergens van ziet, is op zich 
wel gek. Dus laten we afspreken dat het even uitgezocht wordt. U zei Lutulistraat, als ik me niet 
vergis, in Hoofddorp. Ik zal dat even uitzoeken En dan krijgt u daar zo snel mogelijk een reactie op. 

De VOORZITTER: Is dat voldoende voor nu mijnheer Den Elzen? 

De heer DEN ELZEN: Ja, dat is voldoende, fijn dat dat uitgezocht wordt. Ik heb een tweede vraag 
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over hondenbeleid. In de wijk Linquenda tussen de moren, Langemoor, Oostmoor en de Zichtweg, ligt 
een groenstrook. Daar zijn ook wat speeltuintjes en een voetbalveldje waar veel kinderen spelen. 
Maar aan die groenstrook liggen ook de achtertuinen van zo'n zestig woningen. Dus als ze achterom 
gaan, staan ze meteen op het achterpad en dat pad is onderdeel van de groenstrook daar. Nu zijn 
daar overal rode verbodsborden geplaatst, 'honden niet welkom'. Dus mensen die een hond hebben 
en via hun eigen achterdeur en achtertuin aangelijnd en wel de hond willen gaan uitlaten, moeten hem 
in de binnenzak stoppen, ik zie de wethouder daar al een beweging maken. Maar er staat gewoon een 
verbodsbord voor honden en ik snap wel dat die daar wellicht geplaatst zou worden in verband met 
kinderspeeltuinen en de hondenpoep en dergelijke, maar volgens mij moeten bewoners daar toch 
gewoon de eigen tuin uit kunnen het achterpad op en met de hond kunnen wandelen. Dus graag ook 
aandacht voor dit hondenprobleem.

De VOORZITTER: Ik durf het bijna niet te zeggen. Mevrouw Steffens, gaat uw gang. 

Wethouder STEFFENS: Dank u voorzitter. Ik ken de plek die mijnheer Den Elzen aanduidt, ik heb 
daar zo'n twintig jaar gewoond dus ik weet precies welke plek u bedoelt en ik snap ook heel goed dat 
daar bordjes zijn neergezet als het gaat om het bord 'wilt u uw hond aangelijnd houden'. Maar u heeft 
het over een heel ander bord. Dus volgens mij moeten we daar even naar kijken want de overlast die 
mensen ervaren, en de kinderen die spelen op de groenstrook, van mensen die denken dat de 
groenstrook een hondenuitlaatplek is, herken ik ook als het gedrag van mensen dat we niet willen. 
Een aanlijngebod zou ik kunnen begrijpen, maar een hondenverbod is wel gek want je kunt eigenlijk 
alleen maar van die kant, via het achterpad, gaan wandelen of je kinderen laten spelen. Dus we gaan 
even kijken wat daar gebeurd is. Het klinkt alsof er iets niet goed is gegaan. Maar ik laat u weten hoe 
het zit.

De VOORZITTER: Wordt vervolg dus, dank u wel. Mevrouw Koolmoes had zich ook gemeld met een 
vraag, HAP.

Mevrouw KOOLMOES: Dank u wel voorzitter. Ik heb geen actualiteitsvraag want het was gisteren. 
Gisterochtend op weg naar school en gistermiddag na school bleken de kinderen die over de 
Wilgenlaan of de Olmenlaan in Zwanenburg gingen langs een wegafzetting moesten van de 
Dennenlaan, waar ze gelukkig met een heel mooi project bezig zijn met herbestrating van de 
Dennenlaan. Wij constateerden dat daar kinderen in erg gevaarlijke situaties terechtkwamen doordat 
auto’s geïrriteerd de bochten namen en erg hard reden, geïrriteerd door de wegafsluiting, en tegen het 
verkeer in reden en doordat er veel grote vrachtwagens door de kleine straatjes rijden. Inwoners 
hebben mij benaderd om te melden dat daar toch wel een gevaarlijke situatie aan het ontstaan was. 
Dat wilde ik even vertellen want ik mag daar geen vraag over stellen. Dus bij dezen constateerde ik 
dat gisteren en eergisteren en op alle schooldagen een beetje gevaarlijke situaties ontstaan bij ons in 
het dorp. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dat heeft u mooi geformuleerd. Wil wethouder Ruigrok daar toch even op 
reageren? 

Wethouder RUIGROK: Dank voor het doorgeven. We nemen er kennis van en gaan even kijken hoe 
het zit.

De VOORZITTER: Dank u wel, ik heb verder nog geen aanmeldingen, zijn er nog vragen? Ja, EEN 
Haarlemmermeer, Mijnheer Spijker. 

De heer SPIJKER: Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag van wel heel lang geleden, dus dan is het 
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een historische vraag, ik geloof van 7 mei jl. over de Sloterweg 22 en de beroemde parkeerplaatsen in 
de openbare ruimte. Nu snap ik dat het niet vanavond kan worden beantwoord want dat is zo lang 
geleden, dat zal even uitgezocht moeten worden, maar als ik het antwoord schriftelijk kan ontvangen, 
zijn we heel erg blij. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Wethouder Ruigrok. 

Wethouder RUIGROK: Dat is toezegging nr. 2, dat ga ik schriftelijk beantwoorden.

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan ChristenUnie-SGP, mijnheer De Vries.

De heer DE VRIES: Dank u wel voorzitter. Als er ruimte is voor vragen, neem ik even de gelegenheid 
te baat. Mij valt de laatste tijd het volgende op. Ik fiets regelmatig en als ik door een vrij lange 
fietstunnel fiets, bijvoorbeeld onder de Van Heuven Goedhartlaan, de KSH of bij Bornholm, valt het op 
dat daar vrij frequent behoorlijk wat rommel ligt. Ik meld zo’n beetje elke week wel iets aan de melding 
openbare ruimte, maar dit is zo structureel dat het misschien wel handig is om eens per week of eens 
per twee weken, ik weet niet hoe vaak dat kan, gewoon standaard een waarneming te doen zodat dat 
opgeruimd kan worden. Blikjes en flesjes en papier en plastic zakken en dat soort dingen. 

De VOORZITTER: Wethouder Steffens, gaat uw gang. 

Wethouder STEFFENS: Dank u voorzitter. Op het gevaar af dat ik me de furie van de ChristenUnie-
SGP op de hals haal, maar ik weet zeker dat we elkaar zullen begrijpen als ik dit zeg. Mensen die 
blikjes drinken, moeten dat mee naar huis nemen en mensen die hun zakken vol met troep hebben, 
horen dat niet op straat te gooien. Dus eigenlijk wil ik ten eerste een oproep doen, maar die doe ik 
vast ook mede namens u, dat mensen zelf dat doen maar ook hun kinderen leren dat als ze rotzooi 
hebben, ze dat in hun zak mee naar huis nemen, of naar school en dat daar in de prullenbak gooien. 
Ik begrijp ook wat u zegt. Het ziet er niet uit en dat is niet de bedoeling. Maar ik kan u niet toezeggen 
dat ik daar een soort wekelijkse afspraak voor maak want u begrijpt als dat gebeurt bij dat tunneltje, 
dat misschien mensen denken 'het wordt elke week opgeruimd, ik kan het gewoon weer neergooien, 
er komt vanzelf een mijnheer langs'. En we hebben natuurlijk heel veel van dat soort plekken waar 
veel troep achterblijft, waar veel jongeren langskomen, of veel ouderen misschien, met een rollator, 
we weten niet wie het gedaan heeft. Ik ga even na of er bij de plek die u beschreven heeft, de Van 
Heuven Goedhartlaan, bij het KSH-fietstunneltje, een bepaalde regelmaat is in het legen van 
bijvoorbeeld bakken die daar staan of niet en ook of daar regelmatig iemand langsgaat. Maar ik weet 
dat in het regime dat we met u hebben afgesproken als het gaat om het ophalen van rotzooi die op 
straat ligt en zwerfvuil prikken, dat niet die regelmaat heeft. Op geen enkele plek, moet ik u eerlijk 
zeggen, behalve in het winkelcentrum op een aantal plaatsen waar het niveau A+ of A is, waar we die 
frequentie halen. Dus ik durf het u niet te beloven, maar ik ga wel doorgeven dat dit een steeds 
terugkerend probleem is. Maar ik hoop dat iedereen van de pers die luistert toch nog eens de oproep 
herhaalt die u net heeft gedaan en ik ook, of mensen gewoon hun troep in de prullenbak willen gooien.

De VOORZITTER: Dat is een appel dat we natuurlijk altijd allemaal kunnen blijven doen. Mijnheer De 
Vries wil nog graag aanvullend reageren.

De heer DE VRIES: Bij die oproep sluit ik me heel graag aan, portefeuillehouder. Een plek die ook wel 
een hotspot genoemd kan worden, is de tunnel onder het R-net, halte Overbos, als je naar het 
Haarlemmermeerse Bos gaat. Daar kom ik vrijwel dagelijks en daar is eigenlijk altijd feest op dat 
gebied. Vandaag kwam ik er langs en toen was er een persoon die eerst tegen een liggend blikje 
trapte en toen zei zijn vrouw 'die zullen we dan maar meenemen', en toen zei hij 'ja, er ligt hier al zo 
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verschrikkelijk veel', met andere woorden, het heeft eigenlijk geen zin. 

De VOORZITTER: Ik zag de wethouder noteren. Mevrouw Koolmoes HAP.

Mevrouw KOOLMOES: In het kader van de losliggende tegels een kleine opmerking. Kerkhoflaan, 
Zwanenburg. Tussen het verzorgingshuis Eigen Haard en het kerkhof kun je niet normaal over de 
stoep lopen. Dat ligt aan de stoep, want het is erg rommelig want er is werk geweest, maar ook aan 
de tuinen die echt overwoekeren. Ik loop zelf regelmatig weer met een kinderwagen, erg leuk, maar ik 
moet daar regelmatig de weg op want ik kan niet over de stoep doorlopen. 

De VOORZITTER: Wilt u reageren, wethouder Steffens? 

Wethouder STEFFENS: Ja voorzitter. Ik voel me net zo’n informatielijn. Ik begrijp de zorg en ik kan 
zeggen dat we extra inzetten, juist ook in Zwanenburg, de komende tijd om de stoepen en straten 
weer strakker te krijgen dan ze er nu liggen. Ze worden niet helemaal nieuw en vaak wachten we even 
tot dat werk gedaan is, maar of dat hier zo is, dat weet ik niet, dat zicht heb ik niet. Maar u woont daar 
dus u weet dat blijkbaar. Maar een melding zou wel heel verstandig zijn omdat we dan ook kunnen 
zien op welke specifieke plekken bijvoorbeeld die bestrating niet goed is, maar ook waar overhangend 
groen eigenlijk de spuigaten uitloopt. Maar uw signaal neem ik natuurlijk mee.

De VOORZITTER: Ik zie dat mevrouw Koolmoes wil reageren daarop.

Mevrouw KOOLMOES: Het werk is al gebeurd, maar waar ik specifiek op doel is: hoe kunnen we de 
inwoners bereiken zodat ze die overhangende takken van de stoep weghalen? Dat het niet meer 
zodanig is dat ik over de weg moet lopen.

De VOORZITTER: Wethouder Steffens. 

Wethouder STEFFENS: Als dat zo is, in dit geval werkt het een beetje als een piepsysteem zeggen 
we altijd, als iemand dat meldt, gaat er absoluut iemand langs van gebiedsbeheer om te zeggen dat 
iemand daar zelf verantwoordelijk voor is als het geen gemeentebosjes zijn. Vaak is het wat welig 
groen vanuit de eigen tuin en dan krijgen mensen een of twee keer een verzoek om dat weg te halen 
en anders halen we het weg op hun kosten. Dus ik ga ervan uit dat mensen dat gewoon doen en dat 
is ook een beetje gewoon fatsoen.

De VOORZITTER: Maar de melding is een voorwaarde begrijp ik, dus u weet wat u te doen staat. Ik 
kijk nog een keer rond en zie geen vragen meer. Dat betekent dat we kunnen afsluiten. 


