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 Het AP 
	  
	  
	  
	  
Voor	  je	  ligt	  de	  speciale	  zomer	  editie.	  Met	  daarin	  natuurlijk	  aandacht	  voor	  het	  vertrek	  van	  Inge	  Crul	  
en	  Floor	  Tempelaars	  en	  de	  komst	  van	  het	  nieuwe	  raadslid	  Jan	  Baaijens.	  De	  schaduwraadsleden	  
Joyce	  Jacobsz	  en	  Gertjan	  Hulster	  stellen	  zich	  later	  aan	  je	  voor.	  	  Sjaak	  Vrugt	  bespreekt	  het	  hete	  
politieke	  hangijzer	  van	  deze	  zomer:	  hoe	  de	  gemeente	  Haarlem	  bijna	  een	  Nederlands	  staatsburger	  
enkele	  reis	  Somalië	  stuurde.	  	  In	  het	  voorjaar	  organiseerden	  we	  een	  debat	  over	  de	  WMO.	  En	  tijdens	  
behandeling	  van	  de	  kadernota	  wisten	  we	  een	  aantal	  belangrijke	  moties	  binnen	  te	  halen.	  Bijna	  
onzichtbaar	  werd	  daarbij	  eindelijk	  gehoor	  gegeven	  aan	  een	  punt	  waarop	  Remko	  Trompetter	  al	  
tijden	  hamert:	  dat	  er	  niet	  langer	  met	  een	  fictieve	  rekenrente	  van	  5%	  werd	  begroot	  maar	  met	  een	  
rente	  die	  wat	  dichter	  bij	  de	  werkelijke	  rente	  ligt.	  Dat	  is	  een	  belangrijke	  stap	  op	  weg	  naar	  een	  
betere	  controle	  over	  de	  uitgaven	  van	  de	  gemeente.	  
	  

	  
Jan	  Baaijens	  volgt	  Inge	  Crul	  op	  als	  raadslid.	  

	  

Wissels	  in	  de	  (schaduw)fractie	  
	  
Het	  zal	  je	  niet	  ontgaan	  zijn:	  ons	  raadslid	  Inge	  
Crul	  heeft	  haar	  raadslidmaatschap	  
neergelegd.	  Zij	  is	  opgevolgd	  door	  voormalig	  

schaduwraadslid	  Jan	  Baaijens.	  Ook	  
schaduwraadslid	  Floor	  Tempelaars	  moest	  
haar	  positie	  opgeven	  vanwege	  haar	  nieuwe	  
baan.	  Wel	  blijft	  ze	  actief	  in	  het	  bestuur	  van	  
de	  Actiepartij.	  Ook	  Inge	  blijft	  nauw	  
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betrokken	  bij	  de	  Actiepartij	  en	  wil	  haar	  
kennis	  en	  kunde	  inzetten	  voor	  Haarlem.	  	  
Gertjan	  Hulster	  en	  Joyce	  Jacobsz	  zijn	  de	  
nieuwe	  schaduwraadsleden.	  Gertjan	  gaat	  de	  
Actiepartij	  vertegenwoordigen	  in	  de	  
commissie	  ontwikkeling,	  Joyce	  in	  de	  
commissie	  samenleving,	  samen	  met	  
fractievoorzitter	  Sjaak	  Vrugt	  die	  ook	  in	  de	  
commissie	  bestuur	  zit.	  Jan	  Baaijens	  blijft	  in	  
de	  commissie	  beheer	  actief.	  	  
	  
Tijdens	  de	  raadsvergadering	  van	  11	  juni	  legde	  
Inge	  de	  volgende	  verklaring	  af	  	  om	  haar	  
vertrek	  toe	  te	  lichten:	  
	  
Zoals	  inmiddels	  bij	  iedereen	  bekend,	  verlaat	  
ik	  binnenkort	  deze	  gemeenteraad.	  Om	  
precies	  te	  zijn	  op	  22	  juni	  als	  mijn	  opvolger	  
geïnstalleerd	  wordt.	  Ik	  ben	  er	  vanavond	  en	  
volgende	  week	  dus	  nog	  bij.	  
	  
Ik	  wil	  een	  korte	  toelichting	  geven	  op	  mijn	  
vertrek.	  Gisteren	  ben	  ik	  67	  geworden.	  Ik	  
realiseer	  me	  dat	  ik	  na	  mijn	  pensioen	  en	  de	  
tropenjaren	  in	  de	  journalistiek	  bezig	  ben	  aan	  
nieuwe	  tropenjaren	  in	  de	  raad,	  aangevuld	  
met	  maatschappelijke	  activiteiten	  in	  de	  stad.	  
En	  dat	  er	  dus	  helemaal	  geen	  tijd	  meer	  over	  is	  
om	  van	  de	  leuke	  dingen	  van	  het	  leven	  te	  
genieten.	  	  
Ik	  zeg	  bewust	  ‘leuke	  dingen’.	  Dan	  heb	  ik	  het	  
niet	  alleen	  over	  fietsen,	  kanoën	  of	  
theaterbezoek,	  maar	  ook	  over	  
maatschappelijke	  betrokkenheid.	  Dat	  laatste	  
is	  óók	  leuk,	  het	  was	  de	  aanleiding	  vier	  jaar	  
als	  schaduw	  en	  het	  laatste	  jaar	  als	  officieel	  
raadslid	  voor	  de	  Actiepartij	  in	  de	  weer	  te	  zijn.	  
Alleen	  kies	  ik	  er	  nu	  voor	  dat	  buiten	  de	  
raadzaal	  in	  de	  praktijk	  te	  brengen.	  	  
	  
Want	  de	  laatste	  maanden	  in	  deze	  zaal	  waren	  
níét	  leuk.	  Sterker:	  ze	  waren	  uitermate	  
demotiverend.	  Het	  lijkt	  alleen	  nog	  maar	  te	  
gaan	  om	  twee	  kampen:	  de	  oppositie	  versus	  
de	  coalitie.	  Geen	  debat	  over	  de	  inhoud,	  maar	  
een	  debat	  ‘om	  het	  debat’.	  Soms	  ook	  nog	  met	  
de	  duidelijke	  bedoeling	  mensen	  onderuit	  te	  
halen.	  Met	  meermalen	  discussies	  die	  
thuishoren	  in	  de	  voorbereidende	  commissies.	  	  
	  
Dat	  vind	  ik	  zonde	  van	  de	  tijd	  en	  in	  zo’n	  
politieke	  arena	  voel	  ik	  me	  niet	  thuis.	  Ik	  voel	  

me	  wél	  thuis	  buiten	  de	  glazen	  
vergaderkoepel,	  in	  een-‐op-‐eencontacten	  met	  
inwoners	  van	  deze	  stad.	  De	  mores	  van	  de	  
vergaderorde	  en	  de	  bestuursstijl,	  de	  manier	  
waarop	  de	  raad	  functioneert	  –	  ik	  ben	  ervan	  
overtuigd	  dat	  dat	  alles	  op	  den	  duur	  gaat	  
veranderen.	  Hoor	  de	  geluiden	  zoals	  die	  
tijdens	  het	  VNG	  jaarcongres	  klonken,	  lees	  de	  
opvattingen	  over	  de	  representatieve	  en	  de	  
doe-‐democratie,	  kijk	  naar	  een	  G1000.	  
	  
Annemarie	  Jorritsma,	  ex-‐VNG-‐voorzitter,	  zei	  
het	  zo	  in	  haar	  afscheidsinterview	  in	  VNG	  
Magazine	  en	  dat	  is	  me	  uit	  het	  hart	  gegrepen.	  
‘Over	  heel	  veel	  dingen	  denken	  alle	  partijen	  
op	  lokaal	  niveau	  vrijwel	  gelijk.	  Burgers	  zitten	  
ook	  niet	  meer	  zo	  te	  wachten	  op	  dat	  politieke	  
gedoe.	  Ik	  heb	  heel	  erg	  het	  gevoel	  dat	  wij	  in	  
een	  gemeenteraad	  nog	  heel	  vaak	  proberen	  
de	  verschillen	  te	  omlijnen,	  terwijl	  burgers	  
juist	  denken:	  waar	  zijn	  ze	  nou	  mee	  bezig,	  dat	  
willen	  we	  helemaal	  niet.	  We	  hebben	  nog	  niet	  
een	  goed	  antwoord	  gevonden	  op	  wat	  burgers	  
nou	  echt	  van	  ons	  verwachten’.	  	  
	  
Alle	  lof	  voor	  de	  raadsleden	  binnen	  deze	  raad	  
die	  de	  geest	  van	  de	  tijd	  verstaan	  en	  als	  
verbinders	  de	  platforms	  en	  coöperaties	  in	  
deze	  stad	  bij	  elkaar	  willen	  brengen.	  Alle	  
bewondering	  ook	  voor	  degenen	  hier	  die	  hun	  
werk	  en	  gezin	  combineren	  met	  het	  
raadswerk.	  	  
	  
In	  deze	  zaal	  geef	  ik	  op	  22	  juni	  het	  
estafettestokje	  door	  aan	  Jan	  Baaijens.	  Ik	  ben	  
ervan	  overtuigd	  dat	  hij	  samen	  met	  Sjaak	  
Vrugt	  een	  ijzersterk	  duo	  vormt,	  aangevuld	  
met	  de	  schaduwraadsleden	  Floor	  
Tempelaars*	  en	  straks	  Gertjan	  Hulster.	  	  
	  
Ik	  blijf	  alles	  volgen,	  ik	  blijf	  betrokken	  bij	  de	  
Actiepartij,	  ik	  blijf	  aanwezig	  in	  de	  stad!	  
	  
Inge	  Crul	  
	  
*Noot	  van	  de	  redactie:	  Op	  dat	  moment	  was	  
Floor	  nog	  schaduwraadslid	  
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Een	  nieuw	  begin	  	  
op	  een	  bekend	  spoor	  
Column	  door	  Jan	  Baaijens	  
	  
De	  maand	  juni	  begon	  voor	  mij	  en	  de	  fractie	  
wel	  heel	  verrassend:	  Inge	  Crul	  en	  Floor	  
Tempelaars	  deelden	  mee	  te	  stoppen	  met	  het	  
(schaduw)raadswerk.	  Hierboven	  lazen	  jullie	  
al	  over	  het	  hoe	  en	  waarom.	  Voor	  alle	  
duidelijkheid:	  het	  ongenoegen	  van	  Inge	  over	  
een	  aantal	  zaken	  die	  de	  laatste	  maanden	  
speelden	  in	  de	  politieke	  arena	  geldt	  gelukkig	  
niet	  voor	  de	  verhoudingen	  in	  onze	  fractie,	  die	  
zijn	  prima!	  	  
	  
Ik	  heb	  wel	  de	  indruk	  dat	  de	  verklaring	  van	  
Inge	  in	  de	  raadsvergadering	  anderen	  aan	  het	  
denken	  heeft	  gezet.	  Het	  heeft	  iets	  in	  werking	  
gezet,	  dat	  blijkt	  wel	  uit	  het	  feit	  dat	  op	  
instigatie	  van	  de	  burgemeester	  een	  discussie	  
op	  gang	  is	  gekomen	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  
in	  de	  raad	  en	  ieders	  rol	  daarin.	  
Gelukkig	  blijven	  Floor	  en	  Inge	  beschikbaar	  
voor	  allerlei	  hand-‐	  en	  spandiensten	  voor	  de	  
Actiepartij.	  	  
	  
Hoe	  jammer	  ik	  beider	  vertrek	  natuurlijk	  vind,	  
ik	  hoefde	  niet	  lang	  na	  te	  denken	  toen	  de	  
fractie	  mij	  vroeg	  de	  zetel	  van	  Inge	  over	  te	  
nemen	  en	  naast	  Sjaak	  Vrugt	  aan	  te	  schuiven	  
in	  de	  raadzaal.	  Ik	  ben	  immers	  al	  vijf	  jaar	  
schaduwraadslid	  en	  het	  gemeenteraadswerk	  
heeft	  niet	  zoveel	  geheimen	  meer	  voor	  me.	  Ik	  
vind	  het	  ook	  een	  uitdaging	  nu	  officieel	  als	  
gemeenteraadslid	  benoemd	  te	  zijn.	  Het	  is	  
voor	  mij	  een	  nieuw	  begin	  op	  een	  bekend	  
spoor.	  	  
	  
Ik	  kijk	  ernaar	  uit	  om	  na	  het	  zomerreces	  te	  
beginnen.	  Er	  staan	  belangrijke	  vraagstukken	  
op	  de	  agenda	  waar	  ik	  me	  de	  afgelopen	  jaren	  
ook	  al	  mee	  bezighield.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  
het	  parkeerbeleid,	  de	  sanering	  van	  de	  grond	  
van	  het	  voormalige	  Enschedéterrein,	  het	  
onderhoud	  van	  wegen	  en	  groen	  in	  de	  stad,	  
het	  milieu,	  de	  verkeersproblemen,	  de	  kades	  
van	  de	  Bakenessergracht	  en	  de	  aanpak	  van	  
de	  afvalproblematiek	  door	  Spaarnelanden.	  	  
	  
Ik	  blijf	  deel	  uit	  maken	  van	  de	  commissie	  
beheer	  waar	  deze	  zaken	  aan	  de	  orde	  komen,	  

maar	  ik	  ben	  ook	  op	  andere	  gebieden	  
inzetbaar.	  Als	  er	  mensen	  zijn	  die	  iets	  willen	  
aankaarten	  bij	  mij:	  je	  bent	  van	  harte	  
welkom!	  Je	  kunt	  me	  altijd	  bellen	  of	  mailen.	  
En	  je	  kunt	  natuurlijk	  altijd	  langskomen	  
maandag	  op	  de	  fractievergadering	  in	  het	  
stadhuis,	  vanaf	  20	  uur.	  	  
	  

	  
Joyce	  Jacobsz	  en	  Gertjan	  Hulster	  aanvaarden	  

het	  schaduwraardslidmaatschap.	  
	  

Aangenomen	  moties	  van	  de	  AP	  
	  
De	  behandeling	  van	  de	  kadernota	  is	  
gewoontegetrouw	  de	  gelegenheid	  voor	  de	  
politieke	  partijen	  om	  met	  moties	  te	  komen.	  
Hieronder	  een	  overzicht	  van	  
Actiepartijmoties	  die	  het	  hebben	  gehaald.	  
	  
Plan	  de	  herplantplicht	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  zichzelf	  opgelegd	  dat	  bij	  
kap	  van	  bomen	  heraanplant	  volgt.	  In	  2014	  is	  
de	  heraanplant	  achtergebleven.	  Hoe	  het	  
precies	  staat	  met	  de	  heraanplant	  is	  moeilijk	  
te	  volgen.	  De	  Actiepartij	  roept	  het	  college	  op	  
om	  een	  realistische	  planning	  voor	  de	  
heraanplant	  te	  maken	  en	  helder	  aan	  te	  geven	  
waar	  en	  wanneer	  dat	  gebeurt.	  	  	  
	  
Bestrijdt	  de	  eenzaamheid	  
	  
De	  bestrijding	  van	  eenzaamheid	  is	  in	  2014	  
achtergebleven	  bij	  de	  doelstelling.	  
Eenzaamheid	  heeft	  grote	  negatieve	  effecten	  
voor	  de	  gezondheid	  en	  het	  welzijn	  van	  
mensen.	  Er	  zijn	  verschillende	  voorbeelden	  
waar	  te	  zien	  is	  dat	  er	  met	  beperkte	  middelen	  
goede	  resultaten	  geboekt	  kunnen	  worden.	  
De	  Actiepartij	  vraagt	  het	  college	  om	  een	  
aanpak.	  	  	  
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Ontmaskerde	  Witwasserettes	  
	  
Er	  zijn	  tal	  van	  winkels	  aan	  te	  wijzen	  in	  de	  stad	  
waarvan	  het	  bestaan	  niet	  lijkt	  te	  kunnen	  
worden	  onderbouwd	  door	  de	  omzet.	  
Blijkbaar	  is	  hier	  spraken	  van	  witwassing.	  De	  
Actiepartij	  roept	  het	  college	  op	  om	  prioriteit	  
te	  geven	  aan	  de	  aanpak	  van	  deze	  praktijken.	  	  
	  

Mede	  ingediende	  en	  aangenomen	  
moties	  
	  
De	  Actiepartij	  was	  mede-‐indiener	  cq.	  
ondersteuner	  van	  een	  aantal	  moties	  van	  
andere	  partijen.	  Hierna	  is	  te	  lezen	  welke	  van	  
deze	  moties	  in	  meerderheid	  werden	  
aangenomen.	  
	  
Stadslandbouw	  Doe	  het	  Nou	  
	  
GroenLinks,	  Actiepartij	  en	  ChristenUnie:	  een	  
oproep	  aan	  het	  college	  om	  stadslandbouw	  op	  
langdurig	  braakliggende	  terreinen	  mogelijk	  te	  
maken.	  Daarbij	  ging	  het	  in	  dit	  geval	  specifiek	  
om	  een	  initiatief	  aan	  de	  Minckelersweg.	  Hier	  
ligt	  nu	  al	  een	  aantal	  jaren	  een	  groot	  terrein	  
braak	  dat	  prima	  zou	  kunnen	  worden	  gebruikt	  
voor	  stadslandbouw.	  Het	  initiatief	  van	  
burgers	  om	  in	  bakken	  groente	  te	  gaan	  
verbouwen	  is	  dit	  groeiseizoen	  
tegengehouden	  omdat	  het	  terrein	  
onverkoopbaar	  zou	  worden	  en	  dat	  de	  grond	  
verontreinigd	  is.	  Deze	  motie	  steunt	  het	  
burgerinitiatief	  en	  roept	  om	  tot	  het	  oplossen	  
van	  de	  bureaucratische	  tegenwerpingen.	  
	  
Plaats	  voor	  een	  Camperplaats	  	  
	  
Actiepartij,	  D66	  en	  VVD	  vragen	  het	  college	  
om	  onderzoek	  naar	  mogelijkheden	  voor	  een	  
kampeerterrein	  aan	  de	  rand	  van	  Haarlem-‐
centrum	  voor	  toeristen	  met	  een	  camper.	  
	  
Van	  Haarlems	  hout	  zaagt	  men	  banken	  
	  
D66,	  PvdA,	  GroenLinks,	  CDA,	  VVD,	  
ChristenUnie	  en	  Actiepartij	  trekken	  samen	  op	  
en	  vragen	  het	  college	  het	  hout	  dat	  vrij	  komt	  
door	  de	  kap	  van	  bomen	  op	  de	  Oudeweg	  en	  
op	  andere	  plaatsen	  in	  de	  stad	  te	  gebruiken	  

om	  bankjes	  te	  maken	  die	  door	  bewoners	  
kunnen	  worden	  geadopteerd.	  	  
	  
De	  effecten	  van	  de	  Meicirculaire	  
	  
OPH,	  Trots,	  VVD,	  SP,	  PvdA,	  D66,	  GroenLinks,	  
Hart	  voor	  Haarlem	  en	  Actiepartij	  roepen	  op	  
om	  vanaf	  2016	  voor	  de	  behandeling	  van	  de	  
Kadernota	  een	  overzicht	  te	  geven	  van	  de	  
effecten	  van	  de	  meicirculaire	  op	  het	  dan	  
lopende	  exploitatiejaar,	  de	  
meerjarenbegroting	  en	  de	  doorwerking	  op	  de	  
reservepositie.	  Daarmee	  komt	  er	  meer	  
duidelijkheid	  over	  het	  financiële	  wel	  en	  wee	  
van	  de	  gemeente	  voordat	  er	  nieuwe	  
verplichtingen	  worden	  aangegaan.	  
	  
Piramide	  Boerhaave	  verdient	  renovatie	  	  
	  
PvdA,	  D66,	  GroenLinks,	  SP,	  CDA	  en	  
Actiepartij	  willen	  dat	  het	  college	  zoekt	  naar	  
mogelijkheden	  om	  investeringen	  voor	  een	  
substantiële	  aanpassing	  van	  de	  basisschool	  
Piramide	  Boerhaave	  naar	  voren	  te	  halen.	  
Gevraagd	  wordt	  de	  renovatie	  al	  in	  2016	  te	  
realiseren	  en	  daarover	  te	  overleggen	  met	  de	  
Stichting	  Spaarnesant.	  
	  
Inzet	  van	  mystery	  guests	  bij	  aanvraag	  
bijstandsuitkering	  	  
	  
PvdA,	  GroenLinks,	  CDA,	  ChristenUnie	  en	  
Actiepartij	  stellen	  voor	  om	  steekproefsgewijs	  
pseudo-‐aanvragers	  van	  bijstandsuitkeringen	  
in	  te	  zetten	  om	  de	  adequaatheid	  van	  het	  
personeel	  en	  de	  problemen	  waar	  ze	  tegen	  
aan	  lopen	  -‐	  door	  het	  onbarmhartige	  
landelijke	  beleid	  -‐	  in	  kaart	  te	  brengen.	  De	  
resultaten	  zouden	  voor	  1	  december	  2015	  bij	  
de	  raad	  moeten	  zijn.	  	  
	  
Goedhuurwoningen	  in	  Haarlem	  	  
	  
ChristenUnie,	  Trots,	  OPH,	  PvdA,	  GroenLinks	  
en	  Actiepartij	  roepen	  op	  om	  marktpartijen	  te	  
betrekken	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  betaalbare	  
sociale	  huurwoningen.	  Sociale	  huurprijzen	  
van	  woningcorporaties	  zijn	  inmiddels	  700	  
euro	  en	  dus	  kunnen	  mensen	  met	  een	  klein	  
inkomen	  niet	  meer	  wonen	  in	  de	  stad.	  
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Heerlijk	  Haarlems	  Drinkwater	  	  
	  
GroenLinks,	  D66,	  PvdA,	  CDA,	  ChristenUnie,	  
Trots	  en	  Actiepartij	  willen	  tappunten	  met	  
kraanwater	  in	  de	  stad	  om	  het	  gebruik	  van	  
duur	  en	  vervuilend	  verpakt	  water	  terug	  te	  
dringen.	  
	  
Kappen	  met	  Vroegtijdig	  Kappen	  	  
	  
GroenLinks,	  CDA,	  OPH,	  D66	  en	  Actiepartij	  
roepen	  op	  tot	  het	  terugdringen	  van	  onnodige	  
kap	  van	  bomen.	  
	  
Leve	  de	  Leefstraat	  
	  
GroenLinks,	  PvdA,	  CDA	  en	  Actiepartij	  vragen	  
het	  college	  burgers	  de	  mogelijkheid	  hun	  
straat	  als	  leefstraat	  in	  te	  richten.	  	  
	  
Niet	  Langer	  het	  Vuilste	  Jongetje	  van	  de	  Klas	  	  
	  
GroenLinks,	  D66,	  CDA,	  ChristenUnie	  en	  
Actiepartij	  trekken	  samen	  op	  om	  de	  
afvalscheiding	  in	  Haarlem	  op	  een	  hoger	  
niveau	  te	  brengen.	  Nu	  blijft	  dat	  ernstig	  achter	  
in	  onze	  stad.	  
	  
Meer	  weten	  en	  nalezen?	  Surf	  naar:	  
http://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergade
ringen/Raad/2015/25-‐juni/17:00	  	  
	  

	  
Even	  voorstellen	  
	  
De	  laatste	  tijd	  hebben	  we	  een	  aantal	  nieuwe	  
leden	  mogen	  verwelkomen!	  In	  deze	  rubriek	  
stellen	  nieuwe	  leden	  zich	  voor.	  De	  eerste	  
twee	  in	  de	  reeks	  zijn	  Saskia	  Burggraaf	  en	  Sjef	  
Huurdeman.	  	  
	  
Saskia	  Burggraaf	  
	  
Saskia	  Burggraaf	  is	  beeldend	  Kunstenaar	  en	  
vrijwilliger	  bij	  de	  Weggeefwinkel	  Haarlem,	  
Rijksstraatweg	  350.	  	  
(www.saskiaburggraaf.com	  /	  
www.weggeefwinkel.kraakgroephaarlem.nl	  /	  
www.kraakgroephaarlem.nl)	  
	  

In	  mijn	  beeldende/interactieve	  werk	  is	  het	  
belangrijk	  om	  de	  kijker	  tot	  onderdeel	  van	  het	  
werk	  te	  maken	  en	  de	  mens	  in	  beweging	  te	  
brengen,	  meningen	  te	  horen	  en	  (politieke)	  
vragen	  te	  stellen.	  Zo	  ben	  ik	  in	  het	  dagelijks	  
leven	  ook	  geïnteresseerd	  in	  politiek	  en	  
sociale	  interactie.	  Ik	  meng	  me	  graag	  in	  
buurtinitiatieven	  en	  zie	  graag	  dat	  dingen	  van	  
'onderaf'	  mogelijk	  gemaakt	  worden.	  Voor	  en	  
door	  de	  buurt.	  	  
	  
Ik	  ben	  vrijwilliger	  bij	  de	  Weggeefwinkel	  
Haarlem,	  een	  kraak-‐	  en	  buurtinitiatief	  met	  
ongeveer	  twintig	  vrijwilligers	  uit	  de	  buurt	  en	  
meer	  dan	  honderd	  bezoekers	  per	  week.	  
Zeker	  een	  sociale	  ontmoetingsplaats	  en	  een	  
inspiratiebron	  voor	  mijn	  werk.	  Wij	  zitten	  al	  
meer	  dan	  dertien	  jaar	  op	  verschillende	  
locaties	  in	  de	  stad,	  maar	  we	  hopen	  nog	  lang	  
op	  de	  Rijksstraatweg	  te	  kunnen	  blijven.	  	  
Ik	  vind	  het	  belangrijk	  dat	  zulke	  sociale	  
plekken	  bestaan,	  onafhankelijk	  van	  de	  
gemeente.	  Het	  is	  essentieel	  om	  iets	  te	  doen	  
aan	  leegstand.	  Dat	  is	  iets	  in	  de	  stad	  waar	  veel	  
meer	  tegen	  gedaan	  kan	  worden	  en	  waar	  ook	  
veel	  meer	  mee	  kan	  worden	  gedaan,	  cultureel	  
en	  sociaal.	  Huisjesmelkers	  moeten	  worden	  
aangepakt.	  Dat	  is	  veel	  belangrijker	  dan	  het	  
aanpakken	  van	  krakers.	  	  
	  
In	  mijn	  beeldende	  werk	  zoek	  ik	  de	  randen	  
van	  de	  maatschappij	  op.	  Ik	  ontmoet	  veel	  
ongedocumenteerde	  mensen.	  De	  aanpak	  van	  
de	  situatie	  rond	  deze	  mensen	  en	  de	  opvang	  
komen	  nu	  eindelijk	  van	  de	  grond,	  mede	  
dankzij	  de	  Actiepartij.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  
iedereen	  als	  mens	  met	  individuele	  behoeftes	  
te	  blijven	  zien.	  
	  
Sjef	  Huurdeman	  
	  
Sinds	  kort	  ben	  ik	  voor	  het	  eerst	  van	  mijn	  
leven	  lid	  van	  een	  partij,	  de	  Actiepartij,	  op	  
uitnodiging	  van	  Gertjan	  Hulster.	  Vorig	  jaar	  
had	  ik	  al	  eens	  plaatjes	  gedraaid	  op	  een	  
verkiezingsbijeenkomst	  van	  de	  partij.	  Vooral	  
het	  feit,	  dat	  ik	  toen	  op	  het	  podium	  een	  
verkiezings-‐T-‐shirt	  mocht	  ophangen	  van	  een	  
totaal	  andere	  politieke	  partij,	  veroorzaakte	  
veel	  sympathie	  voor	  	  de	  Actiepartij.	  Het	  ging	  
om	  Screaming	  Lord	  Sutch,	  de	  langst	  zittende	  
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Engelse	  partijleider	  van	  de	  Official	  Monster	  
Raving	  Loony	  Party.	  
	  
Maar	  ook	  het	  verkiezingsprogramma	  en	  het	  
feit,	  dat	  ik	  een	  aantal	  van	  de	  bestuursleden	  
en	  (schaduw)raadsleden	  ken,	  deden	  mij	  
besluiten,	  om	  lid	  te	  worden.	  
	  
Ik	  ben	  geboren	  in	  1951	  in	  Klazienaveen	  en	  
daar	  en	  in	  Coevorden	  opgegroeid.	  In	  1974	  
haalde	  ik	  mijn	  diploma	  van	  de	  Pedagogische	  
Academie	  en	  daarna	  kwam	  ik	  in	  het	  
jongerenwerk/sociaal	  cultureel	  werk	  terecht	  
in	  Heemstede	  (De	  Sneeuwbal/Centrum	  111).	  
Daar	  programmeerde	  ik	  bands,	  theater,	  jazz,	  
films	  en	  cabaret.	  	  
	  
Toen	  eind	  jaren	  zeventig	  het	  popklimaat	  in	  
Haarlem	  op	  een	  zeer	  laag	  pitje	  stond	  qua	  
voorzieningen,	  richtte	  ik	  met	  een	  groepje	  
vrienden	  een	  stichting	  op	  om	  een	  poppodium	  
en	  oefenruimtes	  van	  de	  grond	  te	  krijgen.	  
Oefenruimtes	  kwamen	  er	  eerder	  dan	  het	  
podium.	  Begin	  1984	  opende	  het	  Patronaat	  
zijn	  deuren	  en	  in	  ’86	  werd	  ik	  de	  eerste	  
betaalde	  programmeur.	  	  
	  
Het	  programmeren	  heb	  ik	  gedaan	  tot	  2001,	  
toen	  er	  inmiddels	  plannen	  waren	  voor	  
schaalvergroting,	  waarin	  ik	  mezelf	  niet	  meer	  
zo	  zag	  functioneren.	  Na	  anderhalf	  jaar	  
projectmedewerker	  Promotie	  Binnenland	  te	  
zijn	  geweest	  bij	  het	  Nationaal	  Popinstituut	  
ben	  ik	  kookdocent	  geworden	  in	  het	  speciaal	  
onderwijs.	  Van	  2006	  tot	  en	  met	  2011	  was	  ik	  
programmeur	  van	  Haarlem	  Jazzstad.	  	  
Daarnaast	  ben	  ik	  altijd	  actief	  geweest	  als	  DJ	  
Crazy	  Crudesjev,	  o.a.	  in	  het	  Patronaat,	  Pacific	  
Parc,	  Rotown,	  North	  Sea	  Jazzclub	  en	  op	  
locaties	  zoals	  o.a.	  Parksessies,	  Proefpark	  en	  
Koninginnedag.	  Ook	  ben	  ik	  tegenwoordig	  
weer	  actief	  als	  muzikant	  met	  The	  
Sgeurvreters	  en	  als	  bluesharpdocent.	  
	  
Ik	  heb	  een	  dochter	  van	  zestien	  en	  een	  zoon	  
van	  veertien,	  die	  ik	  in	  	  co-‐ouderschap	  
opvoed,	  samen	  met	  mijn	  ex-‐vrouw.	  We	  
wonen	  in	  de	  Bomenbuurt.	  
	  
Gezien	  mijn	  achtergrond	  is	  het	  begrijpelijk	  
dat	  een	  gezond	  popklimaat	  een	  van	  mijn	  
speerpunten	  is,	  als	  het	  om	  partijprogramma’s	  

gaat.	  Maar	  ook	  de	  andere	  hoofdpunten	  van	  
de	  Actiepartij	  hebben	  mijn	  sympathie	  en	  
komen	  nog	  het	  dichtst	  bij	  mijn	  oude	  linkse	  
hart.	  	  
	  
Geef	  een	  Actiepartij	  lidmaatschap	  cadeau	  
	  
De	  Actiepartij	  bestaat	  dankzij	  haar	  leden:	  
mensen,	  ogen,	  oren,	  idealen,	  creativiteit,	  
zienswijzen	  en	  ideeën.	  Jij	  weet	  als	  geen	  ander	  
wie	  er	  bij	  onze	  bijzondere	  beweging	  past.	  Wij	  
geven	  je	  de	  kans	  om	  die	  bijzondere	  persoon	  
in	  jouw	  omgeving	  een	  heel	  speciaal	  cadeau	  
te	  geven.	  Een	  cadeau	  waar	  je	  de	  hele	  stad	  
mee	  vooruit	  helpt:	  een	  lidmaatschap	  van	  de	  
Actiepartij.	  Voor	  twaalf	  euro	  maak	  je	  iemand	  
een	  jaar	  lang	  lid.	  Maak	  het	  geld	  over	  naar	  
NL39	  TRIO	  0198060920,	  ten	  name	  van	  
Politieke	  Vereniging	  Actiepartij.	  Dan	  sturen	  
wij	  een	  feestelijke	  cadeaukaart!	  	  
	  

WMO	  debat	  
	  
Op	  22	  april	  hield	  de	  Actiepartij	  in	  de	  Pletterij	  
een	  debat	  over	  de	  WMO.	  Aanleiding	  was	  de	  
decentralisatie	  van	  de	  maatschappelijke	  
ondersteuning	  van	  het	  Rijk	  naar	  de	  
gemeente.	  Deze	  avond	  was	  een	  eerste	  
inventarisatie	  van	  de	  effecten	  van	  deze	  
overgang	  en	  gaf	  een	  aanzet	  om	  na	  te	  denken	  
over	  verbeteringen	  en	  innovatie.	  	  
	  
Wethouder	  Jack	  van	  der	  Hoek	  vertelde	  over	  
de	  intenties	  van	  het	  nieuwe	  beleid.	  Sjaak	  
Vrugt	  reageerde	  hierop	  en	  wees	  op	  het	  
probleem	  van	  schaalvergroting	  door	  het	  
aanbesteden	  van	  de	  zorg.	  Ook	  vroeg	  hij	  om	  
aandacht	  voor	  speciale	  groepen	  die	  
ondergesneeuwd	  dreigen	  te	  raken.	  Sjaak	  
stelde	  dat	  de	  afdeling	  bijzondere	  
doelgroepen	  opnieuw	  in	  het	  leven	  geroepen	  
moet	  worden	  omdat	  deze	  mensen	  nu	  tussen	  
wal	  en	  schip	  raken.	  	  
	  
Stella	  Pas	  vertelde	  hoe	  het	  is	  om	  ontvanger	  
van	  de	  WMO	  te	  zijn.	  Ze	  reageerde	  op	  Van	  der	  
Hoek	  en	  op	  het	  feit	  dat	  het	  beleid	  zich	  richt	  
op	  wat	  mensen	  wél	  kunnen.	  Zij	  gaf	  aan	  dat	  ze	  
heel	  goed	  weet	  wat	  ze	  wél	  kan	  en	  dat	  ze	  zich	  
verbaasde	  dat	  deze	  vraag	  bij	  haar	  intake	  



 Berichten van en over de Actiepartij. Nummer 3 – September 2015 7	  

werd	  gesteld	  omdat	  ze	  natuurlijk	  geen	  hulp	  
vraagt	  voor	  dingen	  die	  ze	  zelf	  kan.	  	  
De	  sociale	  wijkteams	  vertelden	  hoe	  zij	  te	  
werk	  gaan.	  Zij	  kunnen	  over	  de	  schutting	  heen	  
snel	  interveniëren	  bij	  mensen	  met	  
hulpvragen.	  	  
	  
De	  laatste	  spreker	  was	  Remmelt	  Schuring	  van	  
de	  coöperatieve	  schoonmaakorganisatie	  
SchoonGewoon.	  Hij	  gaf	  een	  doorkijkje	  in	  hoe	  
je	  zou	  kunnen	  innoveren.	  Bij	  SchoonGewoon	  
zijn	  alle	  medewerkers	  ook	  mede-‐eigenaar.	  
Daardoor	  halen	  mensen	  meer	  plezier	  uit	  hun	  
werk	  en	  voelen	  zij	  zich	  meer	  
verantwoordelijk.	  En	  mensen	  verdienen	  
meer	  doordat	  er	  op	  management	  bespaard	  
wordt.	  Remmelt	  is	  bezig	  dit	  model	  ook	  toe	  te	  
passen	  op	  de	  thuiszorg.	  Wellicht	  is	  dit	  ook	  
interessant	  voor	  Haarlem!	  
	  

Een	  enkele	  reis	  Somalië…	  
Column	  door	  Sjaak	  Vrugt	  
	  
Ook	  tijdens	  het	  zomerreces	  stond	  de	  
Actiepartij	  niet	  stil.	  Er	  deed	  zich	  een	  bizarre	  
situatie	  voor	  rond	  een	  Somalische	  vrouw.	  De	  
fractie	  van	  de	  Actiepartij	  stelde	  er	  vragen	  
over.	  Fractievoorzitter	  Sjaak	  Vrugt	  doet	  
verslag.	  	  
	  
Vlak	  na	  het	  meireces	  van	  de	  gemeenteraad	  
sprak	  ik	  sociaal	  advocaat	  Pim	  Fischer.	  Hij	  zei	  
me,	  dat	  hij	  een	  erg	  sterke	  en	  verontrustende	  
zaak	  had	  lopen,	  waar	  de	  Actiepartij	  ook	  
beslist	  in	  de	  raad	  iets	  mee	  zou	  moeten	  doen.	  
Het	  ging	  om	  een	  vrouw	  van	  Somalische	  
origine,	  die	  al	  lang	  geleden	  de	  Nederlandse	  
nationaliteit	  had	  gekregen	  en	  dus	  gewoon	  
een	  Nederlands	  paspoort	  heeft.	  Op	  het	  
nippertje	  was	  voorkomen	  dat	  zij	  vanuit	  
Haarlem	  een	  enkele	  reis	  terug	  naar	  Somalië	  
kreeg.	  
	  
De	  vrouw	  had	  in	  een	  tussenliggende	  periode	  
van	  ruim	  vijftien	  jaar	  in	  Groot-‐Brittannië	  
gewoond	  met	  haar	  man,	  met	  wie	  zij	  drie	  
kinderen	  kreeg.	  Hij	  bedreigde	  haar	  echter	  
dusdanig,	  dat	  het	  huiselijk	  geweld	  haar	  ertoe	  
dwong	  terug	  te	  vluchten	  naar	  Nederland.	  
Hier	  (in	  Haarlem)	  aangekomen,	  was	  zij	  
begrijpelijkerwijs	  dakloos	  en	  meldde	  zich	  dan	  

ook	  bij	  het	  loket	  waar	  iedereen	  met	  een	  
hulpvraag	  voor	  onderdak	  e.d.	  terecht	  kan:	  de	  
‘Brede	  Centrale	  Toegang’	  (BCT).	  Hier	  zitten	  
medewerkers	  van	  o.a.	  de	  GGD	  en	  Kontext	  
(sociaal-‐maatschappelijk	  werk)	  die	  in	  
opdracht	  van	  de	  gemeente	  in	  een	  eerste	  
gesprek	  (‘intake’)	  in	  kaart	  proberen	  te	  
brengen	  wat	  de	  achtergrond	  is	  van	  de	  
betrokkene.	  Zo	  schatten	  zij	  in	  of	  iemand	  
psychische	  problemen	  heeft	  of	  bijvoorbeeld	  
verslavingsproblemen.	  In	  zo’n	  geval	  kan	  men	  
in	  aanmerking	  komen	  voor	  opvang	  in	  de	  ‘24-‐
uursopvang’	  voor	  daklozen.	  
	  
In	  eerste	  instantie	  vonden	  de	  medewerkers	  
van	  de	  BCT	  de	  vrouw	  behoorlijk	  zelfredzaam	  
en	  zonder	  noemenswaardige	  geestelijke	  
problemen.	  Op	  zich	  al	  vreemd,	  als	  je	  bedenkt	  
dat	  zij	  –	  volkomen	  ontheemd	  –	  haar	  gezin	  in	  
Engeland	  moest	  ontvluchten	  en	  hier	  niets	  of	  
niemand	  heeft.	  Het	  lijkt	  logischer	  er	  als	  
professional	  vanuit	  te	  gaan	  dat	  mevrouw	  dan	  
toch	  behoorlijk	  in	  nood	  zit	  en	  ongetwijfeld	  
ook	  flinke	  sociaal-‐psychische	  schade	  
ondervindt	  bij	  een	  dergelijke	  traumatische	  
achtergrond.	  Uiteindelijk	  werd	  zij	  dan	  toch	  
toegelaten	  in	  de	  daklozenopvang,	  waar	  zij	  
echter	  al	  snel	  nieuwe	  problemen	  ondervond	  
met	  de	  veelal	  toch	  verslaafde	  populatie	  en	  de	  
mensen	  die	  (eveneens)	  in	  flinke	  psychische	  
nood	  verkeren.	  Als	  leek	  zou	  ik	  in	  dit	  geval	  
ook	  eerder	  gedacht	  hebben	  aan	  een	  
verwijzing	  naar	  de	  speciale	  vrouwenopvang,	  
maar	  dat	  terzijde.	  
	  
Omdat	  zij	  het	  in	  de	  opvang	  niet	  langer	  
uithield,	  koos	  ze	  er	  voor	  dan	  maar	  enige	  tijd	  
op	  straat,	  voor	  het	  politiebureau	  aan	  de	  
Koudenhorn,	  te	  overnachten.	  Bij	  herhaalde	  
bezoeken	  aan	  de	  BCT,	  waarin	  zij	  haar	  
ongenoegen	  over	  de	  situatie	  in	  de	  opvang	  
uitte	  en	  haar	  problemen	  voorlegde,	  bleek	  dat	  
men	  daar	  kennelijk	  weinig	  voor	  haar	  kon	  
doen.	  Waarop	  zij	  uit	  wanhoop	  enkele	  keren	  
iets	  riep	  in	  de	  trant	  van	  “Stuur	  me	  dan	  maar	  
terug	  naar	  Somalië”.	  Dat	  dit	  uit	  pure	  
wanhoop	  was,	  is	  niet	  zo	  verbazingwekkend	  
als	  je	  weet	  dat	  Somalië	  (stuurloos,	  in	  een	  
eeuwige	  burgeroorlog	  en	  overheerst	  door	  de	  
terreur	  van	  o.a.	  Al-‐Shabaab)	  één	  van	  de	  
meest	  afschuwelijke	  plekken	  op	  aarde	  is.	  Je	  
zou	  mogen	  verwachten	  dat	  de	  deskundige	  
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medewerkers	  op	  de	  BCT	  dit	  niet	  als	  serieuze	  
hulpvraag	  zouden	  opvatten	  van	  deze	  vrouw	  –	  
een	  Nederlandse,	  zonder	  Somalisch	  
paspoort,	  van	  wie	  ze	  niet	  wisten	  of	  zij	  daar	  
überhaupt	  nog	  familie	  heeft	  o.i.d.	  	  
	  
Echter:	  dat	  gebeurde	  wel…	  Uit	  de	  stukken	  die	  
ik	  van	  advocaat	  Fischer	  kreeg	  (bestaande	  uit	  
door	  de	  gemeente	  zelf	  overlegde	  
mailcorrespondentie	  over	  haar),	  blijkt	  dat	  
men	  mevrouw	  vooral	  ‘lastig’	  vond.	  En	  zo	  
kwamen	  medewerkers	  op	  enig	  moment	  tot	  
het	  voorstel,	  haar	  dan	  inderdaad	  maar	  een	  
ticket	  naar	  Mogadishu	  (hoofdstad	  Somalië,	  in	  
handen	  van	  terreurgroep	  Al-‐Shabaab)	  te	  
verstrekken.	  Als	  ‘maatwerk’	  voor	  haar	  
specifieke	  situatie,	  zou	  de	  wethouder	  later	  
durven	  verklaren…(!)	  	  
	  
Via	  Cheaptickets.nl	  wist	  een	  medewerker	  van	  
de	  gemeente	  al	  snel	  te	  achterhalen	  dat	  er	  op	  
korte	  termijn	  een	  vlucht	  naar	  Mogadishu	  te	  
boeken	  was.	  Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn,	  dat	  dit	  
echt	  de	  wens	  van	  mevrouw	  was	  en	  zij	  later	  
niet	  opnieuw	  aanspraak	  zou	  maken	  op	  
voorzieningen	  hier	  (!),	  liet	  men	  haar	  voor	  de	  
zekerheid	  toch	  ook	  nog	  maar	  even	  een	  
verklaring	  ondertekenen,	  dat	  dit	  werkelijk	  
was	  wat	  zij	  wilde.	  Ook	  werd	  voor	  de	  
zekerheid	  toch	  nog	  maar	  even	  een	  
telefoontje	  gepleegd	  naar	  verantwoordelijk	  
wethouder	  Van	  der	  Hoek	  met	  de	  vraag	  of	  hij	  
zich	  kon	  vinden	  in	  deze	  ‘maatwerkoplossing’	  
voor	  mevrouw.	  Deze	  zag	  er	  geen	  probleem	  
in.	  
	  
Niet	  lang	  daarna	  kwam	  de	  vrouw	  tot	  het	  
besef	  wat	  zij	  ondertekend	  had	  (en	  dat	  dan	  
met	  name,	  doordat	  haar	  inmiddels	  door	  
iemand	  was	  aangeraden	  toch	  eens	  bij	  
Fischers	  kantoor	  langs	  te	  gaan).	  Dankzij	  het	  
feit	  dat	  zij	  vervolgens	  in	  paniek	  haar	  
Nederlandse	  paspoort	  door	  een	  wc	  wist	  te	  
spoelen,	  werd	  zij	  niet	  op	  korte	  termijn	  
daadwerkelijk	  op	  het	  vliegtuig	  naar	  één	  van	  
de	  ergste	  ‘hellen	  op	  aarde’	  gezet.	  
	  
Pim	  Fischer	  heeft	  inmiddels	  een	  rechtszaak	  
tegen	  de	  gemeente	  aangespannen	  om	  deze	  
handelwijze	  aan	  te	  vechten.	  Het	  is	  aan	  het	  
vonnis	  van	  de	  rechter	  te	  danken	  dat	  zij	  
momenteel	  onderdak	  heeft	  in	  een	  opvang	  

voor	  beschermd	  wonen	  in	  Beverwijk.	  Indien	  
zij	  niet	  bij	  Fischer	  terecht	  was	  gekomen,	  is	  
het	  dus	  maar	  zeer	  de	  vraag	  of	  we	  ooit	  van	  
deze	  bizarre	  geschiedenis	  geweten	  
hadden…(!)	  
	  
De	  vraag	  dringt	  zich	  onder	  andere	  op	  of	  de	  
gemeente	  Haarlem	  vaker	  dit	  soort	  
‘maatwerkoplossingen’	  voor	  mensen	  verzint.	  
Een	  bijzonder	  enge	  gedachte,	  dat	  de	  
deskundigen	  namens	  de	  gemeente	  kennelijk	  
tot	  dit	  soort	  beslissingen	  komen,	  waarbij	  we	  
gerust	  kunnen	  spreken	  van	  een	  situatie	  van	  
leven	  of	  dood	  van	  een	  aan	  de	  zorgen	  van	  
Haarlem	  toevertrouwde	  persoon…	  (PvdA-‐
)collega	  Moussa	  Aynan	  verwoordde	  het	  zeer	  
treffend:	  het	  is	  alsof	  je	  iemand	  aan	  je	  
opvangloket	  krijgt,	  die	  je	  vraagt	  om	  een	  ‘pil	  
van	  Drion’,	  waarop	  dan	  niet	  direct	  alle	  
alarmbellen	  gaan	  rinkelen,	  maar	  diegene	  
daadwerkelijk	  een	  recept	  voor	  de	  apotheek	  
mee	  krijgt	  voor	  de	  pil.	  Uiteraard	  nadat	  een	  
schriftelijke	  verklaring	  is	  ondertekend,	  dat	  dit	  
de	  uitdrukkelijke	  wens	  van	  deze	  cliënt	  is…	  
	  
Nu	  er	  geen	  acuut	  gevaar	  meer	  was	  voor	  deze	  
vrouw,	  heb	  ik	  eerst	  een	  week	  met	  het	  dossier	  
dat	  ik	  van	  Pim	  gekregen	  had,	  rondgelopen.	  
Om	  er	  echt	  goed	  over	  na	  te	  denken	  en	  alles	  
van	  alle	  kanten	  te	  overdenken.	  Toch	  kon	  en	  
kan	  ik	  nog	  steeds	  tot	  geen	  andere	  conclusie	  
komen	  dan	  dat	  dit	  volkomen	  onverantwoord	  
en	  zeer	  schadelijk	  handelen	  is	  geweest	  door	  
maar	  liefst	  twaalf	  (!)	  bij	  deze	  zaak	  betrokken	  
ambtenaren.	  En	  zelfs	  met	  expliciete	  
toestemming	  van	  verantwoordelijk	  
wethouder	  Van	  der	  Hoek	  (!).	  
	  
Toen	  de	  Volkskrant	  na	  die	  week	  een	  artikel	  
aan	  de	  kwestie	  wijdde,	  voelde	  ik	  mij	  
genoodzaakt	  meteen	  schriftelijke	  vragen	  
over	  de	  zaak	  te	  stellen	  aan	  het	  college	  van	  B	  
en	  W	  met	  voor	  mijn	  raadscollega’s	  alle	  
relevante	  stukken	  als	  vertrouwelijke	  bijlagen.	  
Uiteraard	  leverde	  dit	  veel	  commotie	  op	  de	  
sociale	  media	  op	  en	  gingen	  er	  heel	  wat	  mails	  
over	  en	  weer,	  waaronder	  een	  eerste	  reactie	  
van	  de	  wethouder.	  Een	  aantal	  fracties	  en	  
collega’s	  deelt	  mijn	  bezorgdheid	  en	  
boosheid.	  Met	  steun	  van	  o.a.	  de	  SP	  en	  –	  op	  
persoonlijke	  titel	  –	  collega	  Moussa	  Aynan	  van	  
coalitiepartij	  PvdA,	  zou	  ik	  zelfs	  genoeg	  
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handtekeningen	  hebben	  om	  tijdens	  het	  
zomerreces	  een	  spoeddebat	  te	  houden	  over	  
deze	  kwestie.	  	  
	  
Omdat	  er	  echter	  geen	  acuut	  gevaar	  meer	  is	  
voor	  de	  vrouw,	  heb	  ik	  daar	  vooralsnog	  van	  
afgezien.	  Terecht	  stelde	  de	  fractie	  van	  
GroenLinks,	  die	  uiteraard	  ook	  graag	  het	  
debat	  met	  de	  wethouder	  hierover	  wil	  
voeren,	  dat	  ik	  er	  waarschijnlijk	  erg	  veel	  
ergernis	  mee	  zou	  wekken,	  als	  ik	  collega’s	  min	  
of	  meer	  zou	  dwingen	  hun	  vakantie	  af	  te	  
breken	  voor	  dit	  spoeddebat.	  Wel	  heb	  ik	  
geëist,	  dat	  deze	  kwestie	  als	  allereerste	  
onderwerp	  behandeld	  wordt	  bij	  de	  eerste	  
vergadering	  na	  het	  zomerreces.	  	  
	  
Ook	  een	  gesprek	  dat	  ik,	  op	  diens	  verzoek,	  
recent	  nog	  had	  met	  wethouder	  Van	  der	  
Hoek,	  heeft	  mij	  daarover	  niet	  op	  andere	  
gedachten	  gebracht.	  Integendeel:	  uiteraard	  
vond	  ik	  dat	  ik	  hem	  de	  gelegenheid	  moest	  
geven	  zijn	  versie	  van	  het	  verhaal	  toe	  te	  
lichten,	  maar	  hij	  heeft	  mij	  geen	  enkel	  
onvermoed	  argument	  kunnen	  geven	  dat	  deze	  
bizarre	  stap	  van	  de	  gemeente	  kon	  
rechtvaardigen.	  Zelfs	  uitgeprocedeerde	  
asielzoekers	  zijn	  moeizaam	  terug	  te	  sturen	  
naar	  een	  land	  als	  Somalië,	  laat	  staan	  dat	  je	  
voor	  een	  Nederlandse	  een	  ticket	  naar	  
Mogadishu	  bestelt…	  
	  
Van	  der	  Hoek	  heeft	  overigens	  hierin	  ook	  nog	  
expliciet	  gelogen,	  waar	  hij	  beweerd	  heeft,	  
dat	  advies	  zou	  zijn	  ingewonnen	  bij	  de	  Dienst	  
Terugkeer	  en	  Vertrek	  (DT&V).	  Zij	  zouden	  
nooit	  hun	  vingers	  hebben	  gebrand	  aan	  het	  
laten	  uitreizen	  van	  een	  Nederlander.	  Dan	  
hadden	  we	  een	  landelijke	  rel	  gehad.	  Dit	  blijkt	  
dan	  ook	  onjuist:	  navraag	  door	  de	  journaliste	  
van	  de	  Volkskrant	  leert,	  dat	  de	  DT&V	  niets	  
van	  deze	  zaak	  af	  weet.	  	  
	  
Al	  bleek	  ook	  Van	  der	  Hoek	  van	  veel	  niet	  op	  
de	  hoogte;	  hij	  stelde	  letterlijk,	  dat	  ik	  
kennelijk	  wat	  beter	  op	  de	  hoogte	  ben	  van	  de	  
situatie	  in	  Somalië.	  Ik	  kon	  in	  mijn	  verbazing	  
niet	  veel	  anders	  reageren	  dan:	  “…Maar	  jij	  
leest	  toch	  ook	  kranten…?”.	  Juist	  dat	  
weekeinde	  was	  er	  weer	  de	  zoveelste	  ernstige	  
bomaanslag	  in	  Mogadishu	  gepleegd.	  De	  
overheid	  blijft	  dagelijks	  haar	  best	  doen	  

zoveel	  mogelijk	  mensen	  af	  te	  houden	  van	  het	  
reizen	  naar	  landen	  als	  Somalië.	  Zij	  geeft	  een	  
ernstig	  negatief	  reisadvies	  voor	  dit	  land	  en	  
probeert	  waar	  mogelijk	  Nederlanders	  die	  er	  
niet	  zijn	  uit	  hoofde	  van	  hulpverlening	  of	  
oorlogsverslaggeving,	  daar	  heelhuids	  
vandaan	  te	  krijgen.	  Haarlem	  niet.	  Die	  regelt	  
een	  enkeltje	  hel	  via	  Cheaptickets.nl…	  
	  

Verslag	  commissies	  
	  
Tijdens	  de	  ALV	  brachten	  de	  raadsleden	  en	  
schaduwraadsleden	  verslag	  uit	  van	  de	  
belangrijkste	  ontwikkelingen	  in	  de	  vier	  
commissies.	  	  

	  
Commissie	  Beheer	  
	  
Jan	  legde	  uit	  dat	  het	  er	  in	  de	  commissie	  
beheer	  nogal	  hectisch	  aan	  toe	  gaat	  door	  het	  
fiscaliseren	  van	  het	  parkeren.	  Aanleiding	  is	  
de	  veranderde	  landelijke	  regelgeving	  
waardoor	  de	  gemeente	  inkomsten	  uit	  
parkeerboetes	  dreigt	  mis	  te	  lopen.	  De	  
gemeente	  kan	  de	  parkeergelden	  zelf	  gaan	  
innen	  maar	  het	  Rijk	  verbindt	  daaraan	  als	  
voorwaarde	  dat	  er	  meer	  openbare	  
parkeerplaatsen	  komen.	  Dat	  laatste	  stuit	  op	  
veel	  weerstand	  in	  de	  buurten.	  	  De	  VVD	  stelde	  
zich	  op	  het	  onhoudbare	  standpunt	  dat	  er	  
geen	  parkeerplaatsen	  voor	  de	  bewoners	  
mochten	  verdwijnen	  en	  wist	  daarmee	  een	  -‐	  
qua	  omvang	  -‐	  bescheiden	  groep	  mensen	  te	  
mobiliseren.	  Voor	  de	  deur	  parkeren	  is	  voor	  
deze	  mensen	  héél	  belangrijk.	  
	  
Binnen	  de	  Actiepartij	  begrijpen	  we	  niet	  zo	  
goed	  dat	  de	  gemeente	  deze	  maatregel	  als	  
voldongen	  feit	  presenteerde	  terwijl	  de	  
parkeerdruk	  in	  de	  stad	  voor	  veel	  bewoners	  
een	  major	  issue	  is.	  Als	  iets	  zo	  gevoelig	  ligt,	  
dan	  is	  het	  verstandig	  er	  eerst	  over	  te	  praten.	  
	  
De	  wethouder	  neemt	  het	  plan	  terug	  en	  gaat	  
‘de	  wijk	  in’.	  Dat	  lijkt	  ons	  heel	  verstandig.	  
	  
Commissie	  Samenleving	  
	  
In	  de	  commissie	  samenleving	  maakte	  Sjaak	  
zich	  sterk	  voor	  het	  instellen	  van	  een	  
gemeentelijke	  ombudsman	  in	  het	  sociale	  
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domein.	  Deze	  term	  werd	  al	  snel	  afgekeurd	  
door	  de	  ambtenaren,	  maar	  het	  idee	  leek	  
aanvankelijk	  opgepikt	  te	  worden	  en	  ook	  
GroenLinks	  kwam	  met	  een	  motie	  voor	  een	  
‘ombudspersoon’.	  Hij/zij	  kan	  niet	  alleen	  
mensen	  helpen	  die	  door	  de	  bomen	  het	  bos	  
niet	  meer	  zien,	  maar	  ook	  raadsleden	  meer	  
inzicht	  geven	  in	  de	  hiaten	  in	  het	  beleid	  van	  
de	  gemeente.	  Daarom	  werd	  de	  naam	  
ombudsman	  vervangen	  door	  ‘meldpunt	  
sociaal	  domein’.	  Het	  college	  ontvangt	  
namelijk	  wel	  klachten,	  maar	  de	  raad	  niet.	  	  
Het	  zou	  fijn	  zijn	  als	  iemand	  de	  raad	  kan	  
voeden.	  Nog	  beter	  zou	  zijn	  als	  deze	  
ombudsman/vrouw	  een	  vertrouwenspersoon	  
werd	  en	  de	  banden	  tussen	  verschillende	  
afdelingen	  en	  organisaties	  zou	  kunnen	  
verbinden	  en	  daar	  verslag	  van	  doen.	  	  
Maar	  het	  voorstel	  van	  de	  Actiepartij	  werd	  
afgeschoten.	  De	  raad	  is	  het	  erover	  eens	  dat	  
de	  invulling	  die	  het	  college	  geeft	  aan	  de	  
motie	  geen	  invulling	  is.	  We	  gaan	  het	  nog	  een	  
keer	  proberen	  en	  verwachten	  dat	  alle	  fracties	  
het	  ermee	  eens	  zijn	  dat	  het	  op	  deze	  manier	  
niet	  gaat.	  	  
	  
Commissie	  Ontwikkeling	  
	  
In	  de	  commissie	  ontwikkeling	  stond	  op	  
initiatief	  van	  Inge	  Crul	  de	  verhuizing	  van	  de	  
huurders	  uit	  cultureel	  centrum	  De	  Egelantier	  
op	  de	  agenda	  (ook	  al	  stond	  in	  de	  media	  dat	  
de	  VVD	  het	  onderwerp	  had	  aangekaart).	  
Daarbij	  trok	  Inge	  het	  onderwerp	  ook	  nog	  in	  
groter	  verband:	  culturele	  instellingen	  worden	  
steeds	  van	  hot	  naar	  her	  gesleept	  in	  de	  stad	  
en	  mogen	  dan	  tijdelijk	  ergens	  verblijven.	  De	  
gemeente	  wil	  dit	  culturele	  centrum	  verkopen	  
en	  denkt	  daarmee	  inkomsten	  te	  kunnen	  
genereren.	  De	  wethouder	  stelt	  zich	  op	  het	  
standpunt	  dat	  hij	  als	  wethouder	  van	  cultuur	  
de	  waarde	  van	  dit	  instituut	  inziet	  maar	  als	  
wethouder	  van	  vastgoed	  graag	  zo	  snel	  
mogelijk	  wil	  verkopen	  om	  de	  gemeente	  kas	  
te	  kunnen	  vullen.	  	  
	  
Verkoop	  staat	  al	  dertig	  jaar	  op	  de	  agenda	  
maar	  tot	  ieders	  schrik	  gaat	  het	  er	  nu	  toch	  van	  
komen.	  Eeuwig	  zonde	  want	  wat	  je	  nu	  stuk	  
maakt	  krijg	  je	  nooit	  meer	  terug.	  De	  nog	  
aanwezige	  huurders	  zijn	  gesommeerd	  om	  op	  
1	  januari	  2016	  weg	  te	  zijn.	  Veel	  van	  hen	  zijn	  

docent	  dus	  dat	  betekent	  midden	  in	  het	  
onderwijsjaar	  verhuizen.	  Er	  wordt	  naar	  
vervangende	  ruimte	  gezocht	  maar	  er	  is	  geen	  
geld	  om	  de	  nieuwe	  ruimte	  aan	  te	  passen	  aan	  
de	  behoefte	  van	  de	  docenten.	  Zij	  beschikken	  
niet	  over	  de	  middelen	  om	  die	  aanpassingen	  
te	  kunnen	  betalen.	  De	  raad	  besluit	  de	  
ondernemers	  aan	  het	  eind	  van	  het	  lesseizoen	  
–	  dus	  de	  zomer	  van	  2016	  -‐	  de	  kans	  te	  geven	  
een	  andere	  ruimte	  te	  zoeken.	  
	  
In	  de	  commissie	  ontwikkeling	  is	  uitgebreid	  
gesproken	  over	  de	  komst	  van	  een	  hotel	  in	  de	  
ruimte	  boven	  restaurant	  De	  Ripper	  in	  de	  
Ripperdastraat	  (voorheen	  bureau	  Jeugdzorg).	  
Enkele	  omwonenden	  vreesden	  overlast,	  
maar	  er	  waren	  ook	  buurtbewoners	  die	  daar	  
heel	  anders	  over	  dachten.	  Er	  ontstond	  een	  
nogal	  vermoeiende	  juridische	  discussie	  over	  
de	  vraag	  of	  nou	  wel	  of	  niet	  volgens	  de	  regels	  
was	  gehandeld	  bij	  de	  aanpak	  van	  drie	  ramen	  
(!)	  in	  het	  monumentale	  pand.	  De	  
hotelexploitant	  deed	  toezeggingen	  aan	  de	  
buurt,	  met	  name	  ook	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  
tuin.	  De	  Actiepartij	  zag	  nooit	  een	  probleem	  in	  
de	  komst	  van	  het	  hotel,	  waar	  eventueel	  ook	  
mensen	  uit	  De	  Ripper	  kunnen	  werken.	  	  
	  
Diverse	  woningbouwprojecten	  kwamen	  langs	  
in	  de	  commissie.	  We	  gingen	  onder	  protest	  
akkoord	  met	  de	  al	  zo	  lang	  slepende	  plannen	  
voor	  de	  Italiëlaan,	  ook	  al	  komen	  er	  helaas	  
minder	  sociale	  huurwoningen.	  De	  bebouwing	  
van	  de	  plek	  van	  het	  voormalige	  Vitae	  Vesper	  
in	  de	  Wagenweg	  was	  ook	  zo’n	  steeds	  weer	  
terugkomend	  discussiepunt	  met	  een	  zeer	  
lange	  voorgeschiedenis	  (Pre	  Wonen)	  en	  vele	  
pijnpunten.	  Er	  was	  een	  soort	  morele	  druk	  
vanuit	  het	  college	  dat	  we	  hier	  geen	  sociale	  
woningbouw	  kunnen	  ‘afdwingen’.	  Resultaat:	  
er	  komen	  dure	  herenhuizen.	  We	  gingen	  niet	  
akkoord	  met	  het	  plan	  De	  Remise	  (voormalige	  
Connexxionterrein):	  daar	  komen	  geen	  sociale	  
huurwoningen,	  alleen	  sociale	  koop.	  Ook	  
speelt	  het	  probleem	  van	  mogelijke	  
verkeersoverlast.	  	  
	  
We	  waren	  erg	  verbaasd	  dat	  het	  ‘DSK	  terrein	  
3’	  in	  oost	  bebouwd	  gaat	  worden	  zonder	  open	  
aanbesteding.	  De	  gemeente	  deed	  het	  
voorkomen	  alsof	  we	  dolblij	  mogen	  zijn	  dat	  
zich	  voor	  deze	  volgens	  haar	  weinig	  gewilde	  



 Berichten van en over de Actiepartij. Nummer 3 – September 2015 11	  

plek	  een	  bouwer	  had	  gemeld.	  Vreemde	  
redenering.	  	  
	  
Aan	  de	  orde	  kwamen	  verder	  onder	  andere	  de	  
nieuwe	  Huisvestingsverordening,	  de	  
fietsbrug	  tussen	  Nieuwe	  Energie	  en	  het	  
Figeeterrein	  waar	  we	  grote	  voorstander	  van	  
zijn	  en	  de	  enorme	  kostenposten	  bij	  de	  
grondexploitatie	  in	  de	  Waarderpolder.	  De	  
Actiepartij	  heeft	  zich	  altijd	  verbaasd	  over	  de	  
gelden	  die	  (tot	  nog	  toe	  tevergeefs)	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  Noordkop	  zijn	  gestoken.	  	  	  
	  

Ik	  geef	  de	  pen	  aan......	  	  
Joost	  Verhagen!	  
De	  waarde	  van	  kunst	  
	  
In	  Haarlem	  is	  een	  culturele	  kaalslag	  
aanstaande.	  Na	  twee	  debatten,	  een	  flink	  
protest	  en	  eindeloze	  verkennende	  
gesprekken	  is	  er	  nog	  steeds	  geen	  
duidelijkheid	  over	  een	  nieuwe	  locatie	  voor	  de	  
Popschool	  (Hart)	  en	  een	  laagdrempelig	  
oefenruimtecomplex	  annex	  ontmoetingsplek	  
voor	  jonge	  muzikanten.	  Er	  wordt	  achter	  de	  
schermen	  natuurlijk	  wel	  veel	  onderzoek	  
gedaan,	  maar	  in	  onderzoek	  kan	  geen	  les	  
worden	  gegeven	  en	  niet	  worden	  
gemusiceerd.	  	  
	  
Inmiddels	  wordt	  langzaamaan	  de	  impact	  van	  
het	  dorre	  culturele	  ontwikkelingsklimaat	  
zichtbaar.	  Misschien	  niet	  in	  de	  hoek	  van	  de	  
acts	  die	  de	  zendtijd	  van	  3FM	  vullen,	  maar	  wel	  
absoluut	  in	  het	  niveau	  daar	  nét	  onder.	  Waar	  
het	  grootste	  Nederlandse	  popconcours,	  de	  
Popronde,	  voorgaande	  jaren	  steevast	  rond	  
de	  tien	  deelnemers	  uit	  onze	  stad	  had,	  zijn	  het	  
er	  dit	  jaar	  maar	  drie.	  
	  
Maar	  waarom	  is	  het	  nu	  zo	  belangrijk	  dat	  
muziek	  en	  kunst	  de	  ruimte	  krijgen	  in	  onze	  
maatschappij?	  Tijdens	  debatten	  hoor	  je	  
wellicht	  veel	  over	  de	  economische	  impact	  die	  
het	  op	  de	  stad	  heeft,	  maar	  dat	  is	  natuurlijk	  
eigenlijk	  slechts	  een	  detail.	  Muziek	  en	  kunst	  
kunnen	  een	  veel	  verrijkender	  aspect	  in	  je	  

leven	  zijn	  dan	  geld.	  Muziek	  en	  kunst	  zijn	  er	  
om	  te	  kunnen	  communiceren	  met	  elkaar	  
waar	  de	  taal	  alleen	  te	  kort	  schiet.	  Via	  ons	  
creatieve	  proces	  leggen	  we	  aan	  onze	  
medemens	  uit	  hoe	  wij	  ons	  leven	  ervaren,	  hoe	  
we	  denken,	  wat	  we	  voelen,	  waar	  we	  bang	  
voor	  zijn	  en	  waar	  we	  op	  hopen.	  Door	  dit	  te	  
leren	  doen	  en	  te	  leren	  begrijpen	  zijn	  we	  
minder	  alleen	  in	  ons	  eigen	  bestaan.	  	  
	  
Ik	  zal	  nooit	  precies	  weten	  hoe	  het	  is	  om	  jou	  
te	  zijn.	  Het	  dichtstbij	  dat	  ik	  kan	  komen	  is	  het	  
lezen	  van	  je	  poëzie,	  het	  bekijken	  van	  je	  
schilderijen,	  theaterstuk,	  film	  of	  dans	  of	  het	  
luisteren	  naar	  je	  liedjes.	  Om	  begrip	  en	  
verbintenis	  te	  kweken	  met	  elkaar	  is	  het	  
essentieel	  dat	  kinderen	  en	  jongeren	  de	  kans	  
krijgen	  de	  culturele	  taal	  te	  leren	  verstaan	  en	  
begrijpen.	  En	  dát	  is	  de	  werkelijke	  reden	  
waarom	  dit	  issue	  zo	  belangrijk	  is	  voor	  mij	  en	  
de	  Actiepartij.	  
	  

Colofon	  
	  
De	  vereniging	  van	  de	  Actiepartij	  stelt	  zich	  
kritisch	  en	  onafhankelijk	  op.	  Haar	  
opvattingen	  kunnen	  afwijken	  van	  de	  
politieke	  standpunten	  van	  de	  fractie.	  	  
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