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Verkiezingsprogramma Actiepartij
Actiepartij is een lokale partij, die opkomt voor de belangen van Haarlemmers.
Wij willen de komende periode verder werken samen met jullie aan een stad waar iedereen met
plezier en trots woont.. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, informatie hierover vindt u op
onze website; www.actiepartij.nl. Ook kunt u informatie vinden op de gemeentelijk website;
https://gemeentebestuur.haarlem.nl. Met meer raadsleden kunnen we (nog) meer bereiken.
Alle voorstellen die Actiepartij doet zijn uitvoerbaar. We zoeken hierbij naar nieuwe en/of soms
onorthodoxe wegen.
Wie op 21 maart 2018 op de Actiepartij stemt, is er zeker van dat zijn of haar stem gehoord wordt
in de gemeenteraad.
Wat gaat we voor en samen met U doen in de komende raadsperiode?
Wat zijn onze speerpunten?
Actiepartij vindt het belangrijk dat mensen mee kunnen doen met de Haarlemse samenleving.
Contact en uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad zijn wat ons betreft de
belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle stad, ongeacht je afkomst, geboortegrond,
psychische of fysieke gesteldheid, geaardheid of economische situatie. De stad moet actief beleid
voeren om die uitwisseling te versterken. Initiatieven vanuit de stad zijn daarbij cruciaal. Die
moeten worden aangemoedigd.
De afgelopen jaren zijn mensen vaak de speelbal geweest van de economische omstandigheden.
De Actiepartij zoekt naar wegen om de stad en haar bewoners weerbaarder te maken tegen de
volgende economische crisis. Een duurzame leefstijl mag niet belemmerd worden door privéeconomische omstandigheden. Dat betekent onder andere dat we onze energievoorziening in
eigen hand moeten nemen, en dat we toekomstige generaties niet meer kunnen opzadelen met
vervuilde lucht, grond en water. Stoppen met roofbouw en echt circulair met de grondstoffen en
energie omgaan.
In de visie van Actiepartij is de ideale stad klimaatneutraal, werkt de gemeente samen met burgers
aan initiatieven uit de stad en is de Haarlemse regio zo zelfvoorzienend mogelijk. Dit geldt voor
energie, maar ook bijvoorbeeld voor telen van groenten. Actiepartij streeft naar een economisch
zelfstandige regio die minder afhankelijk is van de grillen van de financiële markt.
We werken aan onorthodoxe maatregelen om op termijn de financiën (en dus de
gemeenschapskas) op orde te houden. Met creatieve en innovatieve oplossingen moet het
mogelijk zijn meer te doen met minder geld. We dienen verstandige keuzes te maken in de
besteding van het beschikbare geld.
Welke keuzes Actiepartij maakt leest u in dit programma.
Keuzes maken geldt natuurlijk niet alleen op financieel gebied. In dit verkiezingsprogramma leest u
dan ook welke problemen we met voorrang te lijf willen gaan.
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Verkiezingsprogramma per beleidspunt:

1. BESTUUR, GEMEENTELIJKE ORGANISATIE
Wat komt er de komende jaren op de gemeente af?
Het overhevelen van taken van het rijk naar de gemeente gaat door. Met name op het gebied van
zorg en ondersteuning. Op dit moment gaat al bijna de helft van de begroting over het sociaal
domein. Het is dus van heel groot belang al die nieuwe taken goed over te nemen en uit te voeren,
zodat niemand tussen wal en schip beland en tegelijk de kwaliteit van de zorg overeind blijft.
Haarlem fungeert vaak als ‘centrumgemeente’, dat wil zeggen dat ze ook beleid uitvoert voor
enkele buurgemeenten.
De maatschappelijke opvang en het beschermd wonen worden de komende jaren verder
gedecentraliseerd. Uiteindelijk dient iedere gemeente eigen voorzieningen voor deze mensen te
hebben of dit in te kopen bij een grotere gemeente.
Omgevingswet
In 2018 wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt zo'n 26 wetten
over bouwen, milieu en leefomgeving in één wet. Deze wet zal door de gemeenten uitgevoerd
dienen te worden. Dit brengt grote veranderingen met zich mee voor Haarlem. Ook is de
Erfgoedwet herzien, en wordt het bouwtoezicht geprivatiseerd.

2. WELZIJN, ZORG, SOCIALE ZAKEN
Algemeen
Iedereen moet aan onze samenleving kunnen deelnemen. De verwachting dat dit vanzelf gaat is
keer op keer niet realistisch gebleken. Er is een goed pakket van welzijn, zorg en sociaalmaatschappelijke hulpverlening nodig om zo veel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen.
Door de verschraling van de zorg, individualisering en het gebrek aan sociale woningen – om er
maar een paar te noemen – zet je mensen aan de zijlijn van de samenleving.
Een duidelijke visie op, en definitie van zorg en welzijn in Haarlem ontbreekt. Toch is dit een van
de belangrijkste taken voor gemeenten.
Welzijn is volgens Actiepartij al datgene wat bijdraagt aan het algemeen welbevinden van de
Haarlemse (en regionale) bevolking. Standaard moet in iedere gemeentelijk nota een
welzijnsparagraaf staan. Dit wil niet zeggen dat alles uit het welzijnsbudget betaald moet
worden.
De beschikbare middelen moeten efficiënt en doelmatig worden ingezet. Het aanbod moet in
de eerste plaats vraaggericht zijn. Alleen datgene wat een algemeen maatschappelijk doel dient,
kan aanbodgericht worden gegund of zonodig worden aanbesteed.
Participatieraad
Juist nu er zoveel taken in het sociaal domein bijkomen (zoals jeugdzorg, AWBZ-zorg,
Wajong e.d.) dient de Participatieraad tijdig te worden betrokken bij het voorbereiden van beleid.
De gemeenteraad dient goed te luisteren naar het gevraagde en ongevraagde advies van deze
deskundige adviesraad.
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WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de wet op basis waarvan de gemeente zorg en
ondersteuning levert op het gebied van welzijn. Haarlem is een centrumgemeente met een
regionale functie.
Onder de WMO vallen de thuiszorg, begeleiding, vervoersvoorzieningen, hulpmiddelen
maatschappelijke opvang en ook onder andere beschermd wonen.
De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat uit van zelfredzaamheid. Actiepartij spreekt
liever van samen-redzaamheid.
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de burger niet altijd zo zelfredzaam is als door de (landelijke)
overheid wordt aangenomen.
Zelfredzaamheid is over het algemeen alleen voor de administratieve goed onderlegde mens
bereikbaar. Mensen die hulp nodig hebben, worden vaak met een administratieve puzzel
geconfronteerd. Dit is wel wat de zelfredzame burger wordt geacht te kunnen: onbegrijpelijke
formulieren invullen en met instanties omgaan die soms onvoldoende samenwerken en naar
elkaar doorverwijzen.
Mensen met een zorgvraag weten vaak ook niet goed waar zij terecht kunnen. Of er zijn
verschillende vormen van financiering voor het probleem waar ze mee kampen. Bijvoorbeeld de
WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Zorgverkeringswet, de WMO of juist iets daartussenin.
Daarbij leiden armoede en stress tot het minder makkelijk maken van goede keuzes.
Actiepartij heeft ook aandacht voor de verschillen in de gezondheid van Haarlemmers. Mensen
met minder geld hebben vaak een slechtere gezondheid. Wat ons betreft is dit voor verbetering
vatbaar. De gemeente kan naast het zorgen voor voldoende gebruik van minima-regelingen ook
een gezondere leefstijl helpen bevorderen.
De WMO gaat ervan uit dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen naar behoefte kan
deelnemen aan de samenleving. Om dit verantwoord mogelijk te maken dient er wel voldoende
betaalbare thuiszorg te zijn van een goede kwaliteit. Ook de thuiszorgers vinden we belangrijk, een
normaal salaris en prettige werkomstandigheden zijn voor ons vanzelfsprekend.
Er wordt steeds meer beroep gedaan op mantelzorgers deze dienen voldoende ondersteund te
worden. Een te groot deel van de mantelzorgers is nu (zeer) overbelast. Op dit punt dienen de
voorzieningen uitgebreid te worden.
Bijvoorbeeld met mantelzorg makelaars http://mantelzorgmakelaar.nl/mantelzorgmakelaars die de
zorgvrager en de mantelzorger kunnen ondersteunen met de bureaucratie in de zorg.
Vervoersvoorzieningen
De OV-taxi voor het vervoer van mindervaliden functioneert een stuk beter dan
jaren geleden. De gemeente moet er op toezien dat dit zo blijft. Actiepartij is voorstander van
een inkomensafhankelijke WMO-verstrekking op dit punt. Stapeling van eigen bijdragen dient
voorkomen te worden. Combinaties van doelgroepenvervoer, bijvoorbeeld WMO en
leerlingenvervoer, zijn een onderzoek waard.
Actiepartij heeft meermaals door middel van amendementen de verstrekking van
vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel verruimd. Wij blijven hier scherp op letten.
Toegankelijkheid
Actiepartij vindt het belangrijk dat de stad en de openbare gebouwen toegankelijk zijn voor minder
validen. Hier dient op gelet te worden bij iedere (her-)ontwikkeling in de stad. Ook hebben we
hierbij aandacht voor mensen met een gehoor- of visuele beperking.
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Hospice
Het hospice, waar mensen de laatste dagen van het leven waardig kunnen doorbrengen, verdient
financiële steun van de gemeente.
Zorgruil
Zorgruil is een goed voorbeeld van innovatie. Het bereidt ons voor op de tijd die komen gaat,
zo als het er nu uitziet met een tekort aan zorgverleners.
Zorgruil is een laagdrempelige manier om zorg voor elkaar te organiseren met een gesloten beurs.
De basis is wederkerigheid: wie een dienst verleent, krijgt er iets voor terug. Geen geld, maar een
andere dienst. Dat wordt uitgedrukt in uren of punten, die nu of in de toekomst gebruikt kunnen
worden. Zorgruil neemt het gevoel van ‘vraagverlegenheid’ weg: velen durven nu niet om hulp te
vragen, omdat ze het gevoel hebben er niets voor terug te kunnen doen. Ook maakt de registratie
van zorguren inzichtelijk wat de zorgvraag en de kwaliteit van de geleverde zorg is.
(Meer informatie over zorgruil, zie o.a.: http://www.stichtingwelnu.teqtiqs.nl/programma-nieuwezorgwerken-hnz/zorgruil/ en https://www.omdenken.nl/inspiratie-en-verhalen/burgers-helpenburgers).
Wat Actiepartij betreft kan het Haarlemse BUUV worden uitgebreid met een zorgruil component.
Actiepartij wil:
-Ruimhartige verstrekking van WMO voorzieningen en thuiszorg, mede vanwege het huidige
overschot in het sociaal domein;
-Voldoende mantelzorgondersteuning en mantelzorgmakelaars die een deel van de
administratieve lasten opvangen;
-Een onafhankelijke WMO-vertrouwenspersoon die kan bemiddelen tussen zorgvragers en
zorgaanbieders en kan rapporteren aan de gemeenteraad over knelpunten in de keten;
-Een zorgruil component invoeren in (een deel van) BUUV.
Zorgketen
Er is nog geen sluitende zorgketen. Hulpverlenende instanties werken regelmatig langs elkaar
heen, mensen vallen tussen wal en schip als ze van de ene naar de andere soort zorg gaan. Dit
kan leiden tot terugval in oude gewoontes of ongewenst gedrag.
Topprioriteit voor Actiepartij: de gemeente dient hier juist wel de regie te hebben. Ze moet
garanderen dat de hulpverleners elkaar vinden en hun hulpverlening op elkaar afstemmen.
Zorgaanbieders dienen niet met elkaar te ‘concurreren’, maar samen te werken op een manier
waarbij de zorgvrager centraal staat. Dat roept iedereen al jaren maar het gebeurt niet. Daarom is
er behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuners die de weg kennen in het woud van
aanbieders en de juiste financiering. De wet maakt dit mogelijk maar de gemeente Haarlem vindt
dat niet nodig. Actiepartij wel en vraagt er net zo lang om tot ze er zijn.
Er moet een goede ‘sociale kaart’ zijn, dan weet iedereen wie zich met welke problematiek
bezighoudt en waar men elkaar kan vinden. Het principe ‘één gezin, één plan, één
hulpverlener’ moet goed bewaakt worden.
Dak- en thuislozen
Degenen die er het slechtst voorstaan in het leven verdienen onze volle aandacht. Het aantal daken thuislozen is in Nederland tussen 2009 en 2015 met 74% toegenomen.
Deze mensen zijn geen Swiebertjes of zwaar verslaafden.
Over het algemeen gaat het om 'pechmannen' (en vrouwen), de zogenaamde economisch
daklozen.
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Een reden voor de toename is de afbouw van bedden in de GGZ (rijksbezuinigingen).
Dit is tevens een van de redenen waardoor er meer verwarde personen op straat zijn en te zien
zijn.
Groepen met verschillende problematiek dienen volgens Actiepartij niet voortdurend met elkaar
gecombineerd en geconfronteerd worden.
Actiepartij ziet meer in kleinschalige voorzieningen per doelgroep, verspreid over de stad,
met begeleiding gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.
Spaarnezicht als opvangvoorziening voor jonge dak- en thuislozen houdt uiteraard de bestaande
steun.
Actiepartij is voorstander van wonen in zelfbeheer. Deze vorm van opvang en beschermd wonen is
ontwikkeld rond 2010 en onderzocht door het Trimbos instituut in 2012:
https://assets.trimbos.nl/docs/9829594d-bc0d-4d7a-861b-d0c851026e87.pdf
Uit dit onderzoek blijkt dat zelfbeheer goedkoper is dan traditionele opvang, leidt tot
samenredzaamheid en verantwoordelijkheid. Na uitstroom uit een voorziening in zelfbeheer zijn
mensen beter in staat om (weer) duurzaam zelfstandig te functioneren in de samenleving.
Beschermd wonen
Er is een groeiende behoefte aan beschermd wonen in regio. Er zijn helaas ook wachtlijsten voor
deze vorm van opvang. Ook hier zal moeten worden gedacht aan uitstroom als dit kan en vrijwillig
is.
Het succes van een opvang- of beschermd wonen voorziening valt of staat met doorstroom naar
een woning. Dan moeten er wel voldoende betaalbare woningen zijn met een huur die duurzaam
onder de 2e aftoppingsgrens blijft. Deze huur ligt tegen de € 600,- per maand. Dit is iets anders
dan de algemene norm voor sociale huur. Deze huur ligt rond de € 715,- en daar komen de
meeste mensen die gebruik maken van zorg- en welzijnsinstellingen niet voor in aanmerking. (zie
ook onder Wonen).
Preventie van dakloosheid
Nog beter is het om dakloosheid waar mogelijk te voorkomen. Dit kan door de preventie woning.
Hierbij neemt een zorgorganisatie na melding van 2 maanden huurachterstand, tijdelijk de
huurwoning over van de huurder. Als de situatie van de huurder gestabiliseerd is door de juiste
ondersteuning gaat de woning weer terug naar de huurder. Dit scheelt heel veel geld, nog los van
het menselijk leed.
Straatadvocaat
De vroegere straatadvocaat, die hulp bood aan dak- en thuislozen, moet terugkeren. Die
functie kan bestaan naast het straatpastoraat bij Stem in de Stad.
Postadres
Dak- en thuislozen en ex-gedetineerden moeten snel het gemeentelijk postadres krijgen waar zij
recht op hebben. Zonder postadres is er geen zorgverzekering en geen inkomen. Het niet hebben
van een zorgverzekering leidt weer tot boetes bovenop de premie. Deze boetes belemmeren de
uitstroom naar een huurwoning en maken de schuldhulpverlening lastiger. Uiteindelijk worden
mensen die geen postadres hebben uitgeschreven uit de gemeentelijke basis administratie en
worden zij spookburgers zonder recht op voorzieningen.
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Loket Bijzondere Doelgroepen
Het loket bijzondere doelgroepen - bij sociale zaken - dat is wegbezuinigd en moet terugkeren. De
dienstverlening aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek verdient extra
aandacht en deskundigheid van de medewerkers en vraagt om een andere bejegening en
benadering.
Ex-gedetineerden
Van de ex-gedetineerden heeft driekwart geen huis, vaak is er sprake van schulden en ontbreekt
er een zorgverzekering. De dienstverlening door de gemeente aan deze groep laat te wensen
over. Deze dienstverlening dient fors verbeterd te worden, ook om terugval in 'oude gewoontes'
tegen te gaan.
Actiepartij wil:
- Een sluitende zorgketen door betere regie bij de gemeente en onderling overleg tussen
zorgaanbieders;
- Een voorziening voor wonen in zelfbeheer in Haarlem als tussenstap tussen opvang en
beschermd wonen;
- Kleinschalige (vervolg)opvang voor dak- en thuislozen, liefst in zelfbeheer;
- De straatadvocaat terug;
- Snelle verstrekking van een postadres en betere dienstverlening aan daklozen en exgedetineerden;
- Het loket bijzondere doelgroepen bij sociale zaken terug;
- De preventie-woning invoeren ter voorkoming van dakloosheid.

Sociale Zaken
Hoewel Actiepartij de voorkeur geeft aan een leefbaar basisinkomen voor iedereen, moet er tot dit
gerealiseerd is, voor wie (tijdelijk) niet deelneemt aan de arbeidsmarkt, een goed sociaal vangnet
zijn.
Actiepartij ziet meer in positief prikkelen dan in sanctioneren. Uitgangspunt moet zijn wat
iemand wil en kan. Er moeten voldoende mogelijkheden voor (om)scholing zijn.
Er dient een kosten-baten analyse gemaakt te worden bij terugvordering en verhaal. Naast
loonkostensubsidie op basis van loonwaardemeting ziet Actiepartij graag een revolverend
werkgelegenheidsfonds. Uit dit fonds worden werkgeverslasten voorgeschoten aan MKB bedrijven
die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. De MKB ondernemer betaalt terug
op basis van de gerealiseerde bruto-winst. Zo worden de arbeidskosten naar de omzet verlegd en
investeert de gemeente a-cyclisch. Naast dat dit het risico van de ondernemer vermindert, wordt
daarmee ook duidelijk wat de nieuwe werknemer bijdraagt aan het resultaat van het bedrijf.
Tegelijkertijd worden er duurzame goede banen gecreëerd. Een motie hiertoe is in 2009 met een
ruime meerderheid aangenomen en er is recent overleg geweest met de fractie over de uitvoering.
Actiepartij wil geen contracten met re-integratie- en schuldhulpbedrijven, die geen of wanprestaties
leveren in verhouding tot de kosten.
Bijzondere bijstand dient vaker ingezet te worden als "bijstand om niet" in plaats van een lening.
Het beleid voor kwijtscheldingen voor minima moet worden voortgezet. Daar is ook voldoende geld
voor bij de gemeente.
Een deel van het geld dat nu wordt besteed aan maatschappelijk werk en hulpverlenende
instanties, kan beter ingezet worden voor ruimhartige, efficiënte en snelle verstrekking van
(bijzondere) bijstand, schuldhulp en andere voorzieningen aan mensen die daar recht op
hebben. Veel van het dure ‘reparatiewerk’ door het maatschappelijk werk wordt daarmee
overbodig. Mensen kloppen daar bovendien toch vaak pas aan als de situatie al ernstig uit de
hand gelopen is.
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Integratie etnische minderheden
In de ‘integratiediscussie’ gaat het te vaak om de ‘conflictgedachte’ in plaats van om op te
lossen misverstanden. Professionele welzijnswerkers en stadsdeelregisseurs zijn de
voelsprieten die misverstanden signaleren en ze met gesprekken uit de wereld kunnen helpen.
Integratie is geen botsing tussen verschillende culturen, het is een uitvloeisel van de kloof
tussen ‘zij die hebben’ en ‘zij die niet hebben’.
Iedereen die het minder getroffen heeft op de maatschappelijke ladder dient steun te krijgen
ongeacht herkomst, religie, gesteldheid of geaardheid.
Actiepartij gelooft niet in een ‘wij/zij-samenleving’. Zij heeft oog voor wat mensen dagelijks
meemaken. Iedereen heeft recht op een menswaardige plek in onze stad.
Taalonderwijs
Verschillende voorzieningen zijn niet altijd even goed bereikbaar voor mensen met een
taalachterstand of mensen met een andere culturele achtergrond. Die achterstanden moeten
verholpen worden en instanties moeten toegerust zijn op het helpen van mensen met verschillende
achtergronden. Het moet voor een ieder die dit kan mogelijk zijn om onderwijs op het niveau van
NT4 te volgen.
Huiswerkbegeleiding dient voor ieder kind die dat nodig heeft beschikbaar te zijn.
Scholing
Voor mensen zonder startkwalificatie wil Actiepartij een brede inzet van scholingsmogelijkheden.
Wij zijn voor de inzet van een EVC-traject. Dit is een betaalbare manier om vast te stellen wat
iemand al kan. EVC staat voor Ervaringscertificaat Eerder Verworven Competenties. Dit certificaat
wordt op de arbeidsmarkt breed erkend.
Ook is Actiepartij voorstander van het aanbieden van de opleiding tot ervaringsdeskundig
medewerker in zorg en welzijn en wij volgen de ontwikkelingen om te komen tot een keurmerk voor
ervaringsdeskundigen op de voet.
Toegankelijkheid
De openbare ruimte en openbare gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, ook voor
mindervaliden. Er dient blijvend gewerkt te worden aan een toegankelijke stad. Inmiddels is dit ook
wettelijk vastgelegd.
Wijk- en jongerencentra
Er zijn prachtige voorbeelden van wijkcentra in Haarlem, waar uitstekend werk wordt gedaan.
De Fjord, De Ringvaart, de Til, het Badhuis: dit zijn ontmoetingsplekken zoals we ze graag zien.
Flinty’s is bij uitstek een (jongeren)centrum, waar Haarlem trots op mag zijn.
Actiepartij gunt elke wijk een dergelijk ontmoetingspunt, voor jong en oud.
Zowel in het centrum, als in Haarlem Noord en waar nodig en mogelijk in andere stadsdelen.
Streetcornerwork heeft een onmisbare taak in de (vroeg)signalering en begeleiding van
jongeren.
Armoedebestrijding
Bij armoedebestrijding dienen mensen niet door bureaucratie van de regen in de drup te komen.
Zij dienen meteen schuldhulpverlening te krijgen, zonder wachtlijsten. Het is van het grootste
belang dat alle instanties de beslagvrije voet respecteren om ergere problemen te voorkomen. Het
is niet acceptabel dat mensen meer dan drie jaar de Voedselbank nodig hebben om zichzelf of hun
gezin te kunnen voeden en hun maandlasten te voldoen, zeker niet als ze deelnemen aan een
gemeentelijk schuldhulpverleningstraject.
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Huiselijk geweld
Samenwerking in de zorgketen is ontzettend belangrijk bij de aanpak van huiselijk geweld.
Voor zowel het slachtoffer als de dader dient opvang en begeleiding beschikbaar te zijn. Er dienen
kwalitatief goede opvangvoorzieningen te zijn met voldoende plekken. Het tijdelijk huisverbod
vinden we een goede maatregel om de situatie van huiselijk geweld te stoppen.
Loverboys en moderne slavernij
Loverboys en moderne (seks-)slavernij dient te worden aangepakt en zo mogelijk uitgebannen.
Voor de slachtoffers is directe opvang en hulpverlening noodzakelijk.
Seksualiteit en diversiteit
‘Relatieconsulenten’ moeten vanuit het schoolmaatschappelijk werk spreekuur houden op
scholen. Actiepartij verwacht extra inspanningen van opvoeders en scholen in het
maatschappelijk debat over de ‘seksualisering’ van de samenleving en over de verhoudingen
tussen jongens en meiden, mannen en vrouwen. Evenals voorlichting over maatschappelijke
problemen rond internet en sociale media.
Actiepartij heeft eerder gepleit voor de oprichting van een Han Dieckmannhuis (opvangplek
voor jonge homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, wier thuissituatie
onhoudbaar is) in Haarlem. Inmiddels is besloten om dit te realiseren. Hulp aan die groep blijft van
groot belang, net als aandacht voor roze ouderen.
Actiepartij wil:
- Een revolverend werkgelegenheidsfonds;
- (Taal)onderwijs tot het maximale niveau dat een ieder aankan;
- Een brede inzet van EVC-trajecten;
- Een toegankelijke stad voor iedereen;
- Voldoende wijk- en jongerencentra;
- Bijzondere Bijstand vaker als gift in plaats van een lening;
- Effectieve armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
- Sterke aanpak van huiselijk geweld met opvang voor slachtoffers en daders;
- Stevige aanpak van loverboys en moderne (seks-)slavernij;
- Relatieconsulenten op scholen rondom seksuele ontwikkeling.

3. ECONOMIE, WERKGELEGENHEID EN HORECA
De lokale en regionale economie is van essentieel belang voor de stad. Het midden- en
kleinbedrijf is een banenmotor; en zorgt bovendien voor een leefbare en gezellige stad met
een grote verscheidenheid aan winkels en horeca, voor Haarlemmers en voor toeristen!
Haarlem moet kijken waar haar economische kracht ligt en daar beleid op maken: de
creatieve industrie, duurzame industrie, dienstverlening en farmaceutische industrie. Ook de
positie van ZZP’-ers dient de gemeente goed in het oog te houden.
Dienstverlening
Dienstverlening bijvoorbeeld via het ondernemersloket dient efficiënt te functioneren. Als een
ondernemer vacatures of stageplaatsen heeft, of een vraag aan de gemeente moet het zo zijn dat
hierop proactief gereageerd wordt.
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Werk
Actiepartij wil de werkgelegenheid in de stad behouden en uitbreiden. Meer dan de helft van de
Haarlemse beroepsbevolking werkt nu buiten de stad! Combinaties van wonen en werken hebben
de voorkeur van Actiepartij, evenals (als het even kan klimaatneutrale) bedrijfsverzamelgebouwen.
Die komen er gelukkig ook steeds meer. Ideaal voor beginnende ondernemers in de detailhandel
is een speciaal ‘starterscomplex’: een bedrijfsverzamelgebouw met kleine winkeltjes en
gezamenlijke voorzieningen.
Duurzaam ondernemen
De gemeente moet in haar inkoop en economisch beleid maatschappelijk verantwoord
ondernemen nastreven en stimuleren. Eerder is een motie duurzame inkoop van Actiepartij
aangenomen. Daarin staat dat de gemeente behalve duurzaam ook zo veel mogelijk regionaal
moet inkopen. Daar valt in de praktijk nog veel aan te verbeteren.
Hotels en (Air) B&B
In tal van bestemmingsplannen staat de mogelijkheid tot vestiging van een hotel. Actiepartij juicht
het toe dat er toeristen komen, maar wil ervoor waken dat de stad wordt overspoeld door toeristen.
Inzetten op cultureel, kleinschalig en duurzaam toerisme is daarvoor de sleutel.
Het is goed dat er de mogelijkheid is in Haarlem om (een deel van) een woning te verhuren aan
toeristen. Eventueel via Air B&B. Er dient wel te worden opgelet op zaken als woningonttrekking en
overlast. Als de regelgeving hiervoor overtreden wordt, past stevige handhaving.
Coffeeshops
In Haarlem is mede door inzet van Actiepartij het Keurmerk Coffeeshops ingevoerd. Actiepartij is
voorstander van gereguleerde verkoop van softdrugs via coffeeshops. Wat Actiepartij betreft
kunnen de softdrugs gelegaliseerd worden. Dit maakt een einde aan het vreemde beleid dat
verkoop mag, maar bevoorrading niet. Er is dan ook controle op de kwaliteit mogelijk en softdrugs
worden uit de criminele sfeer gehaald.
Kleinschalige, gereguleerde teelt van cannabis
Wanneer het lukt om toestemming van het rijk te krijgen voor door de gemeente gereguleerde teelt
van cannabis, zou ook dit voor een aantal mensen uit de bijstand wellicht de mogelijkheid bieden
hier een inkomen uit te halen. Zij stromen dan weer uit de kaartenbakken van de
gemeentelijke sociale dienst: winst voor iedereen.
Horeca overig
Er dient goed overleg te zijn tussen de gemeente en de horeca. Dit geldt voor zowel de 'natte' als
de 'droge' (voedsel en coffee shops). Veiligheid is van groot belang in de horeca, zowel van
producten die worden aangeboden als van de omgeving.
Actiepartij vindt dat er via vergunningen en handhaving gecontroleerd moet worden op winkels die
ook drank schenken, cafés die zonder vergunning maaltijden serveren en winkels die warm eten
aanbieden. Dit voor de voedselveiligheid, bestrijding van de overlast en concurrentievervalsing.
Cameratoezicht
De fysieke veiligheid is ook van belang. De horeca en de bewoners van de binnenstad zijn blij met
het ingevoerde cameratoezicht in een deel van het centrum. Actiepartij denkt niet dat dit de
veiligheid enorm vergroot.
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Wel heeft het toezicht een afschrikkende werking en kunnen achteraf overlastgevers of
geweldplegers op deze manier herkend en opgespoord worden. Als blijkt dat de overlast zich
verplaatst van de vaste uitgaansavonden naar andere avonden, mag van ons dit toezicht worden
uitgebreid naar die andere avonden.
Actiepartij blijft tegenstander van altijd en overal cameratoezicht.
Er moet worden gewaakt voor de privacy van mensen in de stad. De beelden dienen alleen
gebruikt te worden voor het tegengaan en opsporen van misdrijven. De beelden eindeloos
bewaren of combineren met andere data (zie Big Data, metadata en Smart city in het
beginselprogramma) dient te worden voorkomen.
Wijkeconomie
Actiepartij pleit voor het behoud van kleinschalige detailhandel in de wijken. Dat is ook goed voor
sociale contacten in een wijk. Het voorzieningenniveau moet op peil blijven. Tijdelijke winkels
(‘pop-up-stores’) bieden in toenemende mate kansen voor startende ondernemers. De gemeente
dient terughoudend te zijn met het vestigen van grote supermarkten in wijken. Deze kunnen een
bedreiging zijn voor de wijkwinkels en daarmee de wijkeconomie.
ZZP
Haarlem is bij uitstek een stad van kleine zelfstandigen en of creatievelingen. Deze mensen
hebben de recente crisis overleefd en de grotere bedrijven en overheden hebben gretig gebruik
gemaakt van de maximale flexibiliteit en creativiteit van deze groep. Haarlem zou zich beter
kunnen profileren als ZZP stad, en deze groep kunnen ondersteunen met cursussen, trainingen en
toegang tot opdrachten.
Ambulante handel
Markten zijn een levendige toevoeging aan het stadsleven en de economie. Marktverkopers
hebben het moeilijk. De gemeente dient te zorgen voor goed overleg en dient de ambulante handel
te faciliteren. Het belangrijkste is dat er sprake is van een helder en consequent beleid.
Standhouders die al jaren een vaste plek hebben mogen niet ineens zonder duidelijke reden hun
vergunning verliezen. Verder zien we kansen voor (overdekte) bazaar-formules, ondanks de
moordende concurrentie van internetwinkels.
Ook kan een deel van het Stationsplein gebruikt worden voor markten.
Reclameborden
De wildgroei aan reclame-borden en uitingen in het straatbeeld moet worden teruggedrongen.
Dit geldt ook voor bouwborden, die feitelijk als grote reclamezuilen fungeren. Voor zover nog niet
het geval is dienen grote reclame-uitingen te worden belast. Actiepartij is van mening dat de
reclamebelasting voor ondernemers op basis van afmeting van de reclame en de grootte van de
zaak berekend dient te worden waarbij er voor kleine reclame uitingen een lager tarief geld.
Circulaire economie
Actiepartij is voorstander van een circulaire economie waarbij afval grondstof is. Voorkomen dient
te worden dat e-waste en andere afval wordt geëxporteerd naar derde wereldlanden, waar het de
gezondheid van de bevolking schaadt en het milieu verontreinigd.
Regiogeld
Actiepartij wil de lokale economie stimuleren met de invoering van regiogeld. Dit is naar
behoefte geschapen complementair (toegevoegd) geld waar andere spelregels voor gelden dan
voor de euro.
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Het complementaire geld lekt niet weg uit de regio, is rentevrij, zorgt voor klantenbinding en
elimineert betalingstermijnen. Het is inwisselbaar voor euro’s en kan ook zo geboekt worden.
Dankzij regiogeld zou Haarlem meer kunnen doen met minder euro’s.
Bovendien kan dit de groei van de Haarlemse rentedragende schuld een halt toeroepen.
Voor de goede orde: regiogeld bestaat náást de bestaande euro, het is er geen vervanging van.
Een koppeling van regiogeld met opkomende buurtbedrijven ligt voor de hand.
(meer informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_currency; www.rotter-dam.nl;
https://www.crownies.nl).
Actiepartij wil:
- Een regionale of stadsmunt invoeren;
- Bevorderen en behouden van lokale werkgelegenheid;
- Duurzaam ondernemen bevorderen, inclusief circulaire economie;
- Inzetten op de wijkeconomie.

4. FINANCIËN
Haarlem staat er financieel beter voor dan vier jaar geleden.
Dit komt onder meer door een verlaging van de rekenrente°. Hier heeft Actiepartij jaren voor
gepleit. De rekenrente is de afgelopen jaren verlaagd en nu verder door het rijk beperkt tot 2,5%.
° De reken-rente of de kapitaalslasten die de gemeente rekent als kosten over alle investeringen die zij doet. Deze
kosten komen als baten terug bij het programma financiën. Deze reken-rente was jarenlang veel hoger dan de werkelijk
betaalde rente. Hierdoor nam de schuldenlast toe omdat het verschil tussen deze rentes wel uitgegeven werd.

Een andere reden van een betere financiële positie zijn de overschotten op het sociaal domein. Dit
domein betreft de zorg via de WMO en sociale zaken via onder andere de Participatiewet.
Daarnaast is er sprake van jarenlang achterstallig onderhoud. Daar is nu geld voor gereserveerd in
langdurige onderhoudsprogramma’s. Toch komt het nog vaak voor dat geplande investeringen
uitgesteld of later gerealiseerd worden. Daardoor lijkt de Haarlemse schuld kleiner dan zij in
werkelijkheid is. Haarlem moet eerst de groei van de schulden aanpakken en dan de schulden zelf.
Anders blijft het dweilen met de kraan open. De gemeente kan efficiënter met middelen
omgaan. Zo pleit Actiepartij voor het meten van kosten-efficiëntie naast het meten van
doelmatigheid en rechtmatigheid, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Zo is effectieve
schuldhulpverlening bij huurschuld veel goedkoper dan een maatschappelijke opvangplek. Dit nog
los van het menselijk leed.
Begrotingen
Vanwege de vaste schuld van bijna een half miljard euro moet Haarlem realistische
begrotingen opstellen. Maar ook komt het voor dat investeringen weliswaar boekhoudkundig
zijn afgeschreven, maar in de praktijk nog jaren meekunnen. Actiepartij wil pas tot vervanging waarbij miljoeneninvesteringen gemoeid zijn - overgaan als daar werkelijk noodzaak toe is. Zo
gaan we verstandiger met geld en het milieu om.
Groene belastingen
Actiepartij bepleit vergroening van de bouwleges. Wie duurzamer en energiezuiniger bouwt
dan het bouwbesluit voorschrijft, krijgt korting. Daarmee trekt Haarlem meer investeringen
aan van onder andere woningcorporaties en wordt de stad meer klimaatneutraal. Een en ander
is te financieren door intensieve controle op werkelijke bouwkosten die als basis voor deze
leges dienen.
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Actiepartij wil:
- Een realistische begroting met minder onderbesteding in de uitvoering;
- De middelen voor het sociaal domein behouden voor het sociaal domein (WMO, Participatiewet
etc.). Dus overschotten in een reserve.
- Het aflossen (of her-financieren tegen een lagere rente) van de vaste schuld;
- Meten van kostenefficiëntie naast rechtmatigheid en doelmatigheid.

5. ONDERWIJS
Onderwijs hoort grotendeels niet tot de gemeentelijke taken.
Dat neemt niet weg dat de gemeente alert moet zijn op kwalitatief goed onderwijs in een
schone, veilige gebouwen en omgeving.
Toenemende vraag naar basisonderwijs
Er is in Haarlem door de groei van de stad door toename van het inwoneraantal veel behoefte aan
basisonderwijs. Dit betekent dat er voldoende scholen moeten zijn en dat deze waar nodig kunnen
uitbreiden. Deze groei betekent dat er op termijn ook een grotere behoefte aan middelbaar
onderwijs zal komen. Daar dient op te worden geanticipeerd door onder meer voormalige
schoolgebouwen weer in te zetten voor onderwijs. Als de behoefte zich aandient is Actiepartij
voorstander van meer hoger middelbaar onderwijs in Schalkwijk, dat nu alleen aan de rand van
Schalkwijk aanwezig is.
Gemêleerd aanbod
Het aanbod van onderwijs moet breed zijn, met specifieke mogelijkheden op grond van medische
noodzaak. De gemeente moet aandacht hebben voor het speciaal onderwijs voor groepen met een
achterstand of een beperking. Actiepartij heeft zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor speciaal
onderwijs aan autistische kinderen. Voor scholen met een regionale functie moeten
herkomstgemeenten per leerling een bijdrage leveren.
Gebouwen
Het onderhoud aan schoolgebouwen moet gegarandeerd blijven. Het rijk stelt hiervoor een vast
bedrag per leerling ter beschikking. Het is verstandig om bij nieuwbouw het onderhoud voor
langere tijd mee aan te besteden. Dit zorgt voor kwalitatief goede en onderhoudsvriendelijke
gebouwen.
Brede school
Het concept van de brede school moet verder worden ontwikkeld, met meer voorzieningen in
en om de school.
Maakindustrie op scholen
Meer dan nu het geval is, verdient ambachtelijk en technisch onderwijs aandacht, vanwege de
toenemende vraag naar technisch geschoold personeel.
University College
Actiepartij is blij met de komst van universitair onderwijs in Haarlem. We zien er op toe dat het
collegegeld gelijk blijft aan een gewone universiteit en dat de studentenhuisvesting betaalbaar en
niet verplicht blijft. Ook zullen we er streng op toezien dat de voorgestelde samenwerking tussen
University College en de maakindustrie in de Waarderpolder er ook echt komt.
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Innovatie
Scholen moet zich inzetten voor lessen in innovatieve methoden, zoals het werken met 3D
printers.
Sport op school
Actiepartij wil dat sport op school meer gestimuleerd wordt, door de inzet van voldoende
vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, en door schoolzwemmen. Schoolzwemmen mag geen
excuus zijn voor het verplichte bewegingsonderwijs omdat er een tekort aan gymlokalen is.
Het programma JOGG (Jongeren Op gezond Gewicht) verdient voortzetting.
Leerlingenvervoer
Het is van het grootste belang dat de gemeente, via een regiecentrale, de regie houdt op
leerlingenvervoer. Er zijn nu teveel klachten over de huidige aanbieder.
Schoolzwemmen
Recente berichten over verdrinkingen van kinderen van nieuwkomers onderstreept het belang van
schoolzwemmen. Vooral als kinderen uit een omgeving komen met veel minder open water is het
van belang. Wanneer besloten wordt om schoolzwemmen af te schaffen, moeten er manieren
worden gezocht om kinderen die niet meer aan zwemmen toe (kunnen) komen, toch
zwemonderwijs te geven. Met name moeten er mogelijkheden zijn voor hen wier geloof
gezamenlijk zwemmen (en verkleden) in de weg staat.
Actiepartij wil:
- Anticiperen op de groeiende vraag naar onderwijs;
- Het weer inzetten van oude schoolgebouwen voor onderwijs;
- Voldoende innovatie op scholen met name gericht op ICT en techniek;
- Het weer vestigen van hoger middelbaar onderwijs in Schalkwijk als de behoefte zich aandient.
- Universitair onderwijs in Haarlem.

6. CULTUUR, VRIJE TIJD EN SPORT
Een breed aanbod in sport en cultuur. Dat is het uitgangspunt van Actiepartij.
Praat je over cultuur, dan gaat het niet alleen om het aanbod in de grotere gesubsidieerde
‘cultuurtempels’. Dan heb je het ook over de toegankelijkheid van cultuur en (amateur)kunst
voor een breed publiek in andere gebouwen.
Voor exposities kunnen leegstaande etalages en leegstaande gebouwen gebruikt worden.
Vanzelfsprekend is Actiepartij voor de vrijheid van de kunstenaar in zijn of haar werk. Sturing van
de overheid op inhoud en invulling van (klein-, amateur-) kunst is voor ons uit den boze.
Gaat het over sport, dan wil Actiepartij aandacht voor breedtesport. Na de forse
investeringen in ‘sportpaleizen’ (kunstgrasvelden, nieuwe terreinen en gebouwen) en het
faciliteren van topsport, moeten daar nu mogelijkheden voor gecreëerd worden. Dus:
sportbeoefening moet mogelijk zijn voor ieder die dat wil.
Cultuur
H'Art en Muziekcentrum Zuid-Kennemerland verhuisden ten onrechte uit de Egelantier naar een
duurder gebouw aan de Kleine Houtweg, dat ook nog eens ongeschikt bleek voor alle functies van
Hart. Actiepartij zal zich inzetten voor behoud van deze instelling, die wat ons betreft per se
behouden moet blijven voor cultuureducatie.
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Nieuwe Energie
Nieuwe energie heeft een nieuwe eigenaar. Actiepartij zal scherp in de gaten houden hoe de
ontwikkeling daar gestalte gaat krijgen. Daarbij kijken we ook naar de overlast die voor
omwonenden kan ontstaan.
Slachthuis(terrein)
Het voormalig Slachthuis(terrein) verdient een mooie invulling met culturele, sociaalmaatschappelijke en andere functies. Goed voor het monument en goed voor de wijk. Actiepartij
vindt het prima als op dit terrein de nieuwe popschool wordt gevestigd. Deze dient dan wel
eigendom van de gemeente te blijven. Het blijft jammer dat het het bedrijf Daisy Bell oefenruimtes,
dat daar gevestigd was, is verdwenen.
Ateliers en oefenruimtes
Er moeten structureel voldoende betaalbare atelier- en oefenruimtes zijn. Daar is nu
een groot tekort aan. Bij nieuw te ontwikkelen atelier en oefenruimtes is Actiepartij er voorstander
van dat deze ruimtes in bezit van de gemeente blijven.
Broedplaatsen
Vele steden hebben een informeel ‘ongeorganiseerd’ kunstenaarscircuit dat neerstrijkt op
‘witte vlekken op de kaart’. Die groeien zonder overheidsbemoeienis uit tot wat we
‘broedplaatsen’ noemen. In Haarlem worden die plekken zeer schaars. Vide Cultura, de
Fietsznfabriek, de Phoenix, Belcanto, De Egelantier en De Rechtbank in de Jansstraat zijn ter
ziele. Het Seinwezen kreeg gelukkig een doorstart. De voedselbank die nu van de Fietsznfabriek
gebruik maakt zal met gemeentelijke steun moeten worden geherhuisvest.
Momenteel zijn er eigenlijk alleen nog maar verzamelgebouwen die de overheid vaak tijdelijk
regelt. Kijk naar de Nieuwe Vide, het Hoofdkantoor, Greinerschool. Mooi dat dit er is, maar als er
spontaan nieuwe culturele vrijplaatsen ontstaan, moeten ook die een kans krijgen zich op eigen
kracht te bewijzen, zonder al te veel bemoeienis van overheid en instanties. Daar zet Actiepartij
zich voor in.
Actiepartij is voor behoud van de Oerkap in de Drijfriemenfabriek met het stadsstrand. Dit cultureel
erfgoed dient behouden te worden en kan worden verkocht aan de huidige gebruikers voor een
redelijke prijs.
Als broedplaatsen succesvol zijn en de gemeente de ruimte wil verkopen dan willen we dat de
gebruikers van de broedplaats de eerste kans te hebben om de ruimtes te kopen. Bij de Oerkap
hebben we ons hiervoor ingezet.
Evenementen en Cultuurstimuleringsfonds
Manifestaties als Parksessies, Dichtlijn, Kunstlijn, Popronde en Spaarne- en
Vijfhoekkunstroute en eenmalige evenementen zoals rond Lennaert Nijgh en Frans Hals
hoeven de gemeente niet veel te kosten.
Actiepartij vindt dat deze wel ondersteuning verdienen, waar nodig. Het Cultuurstimuleringsfonds
moet hiervoor behouden blijven, evenals voor bijdragen aan amateurkunst, koren, toneel,
enzovoorts.
De verschillen tussen subsidies aan evenementen moeten niet verder uit elkaar gaan lopen. In
2019 worden subsidies aan evenementen mogelijk herverdeeld. Niet commerciële festivals zoals
het Haarlemmer Houtfestival en de vele kleinschalige initiatieven die de rest van het jaar worden
gehouden verdienen continuïteit. Bij elkaar trekken de kleinschalige initiatieven minstens zo veel
bezoek en genereren daarmee net zoveel bestedingen in de stad als Bevrijdingspop en het
Bloemencorso.
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Ook wil Actiepartij de bezuiniging op evenementen van € 100.000,- euro uit de bestuursperiode
2014 -2018 terugdraaien.
Als we moeten kiezen: Actiepartij gaat voor de Haarlemse maat! Liever meer activiteiten door
het jaar heen, dan grote evenementen die bijna het hele budget opslokken.
Lokale omroep
Haarlem 105 RTV heeft recht op het volledige budget dat het Rijk voor lokale media aan de
gemeente beschikbaar stelt.
Stadsbibliotheek
De Stadsbibliotheek is verzelfstandigd. Nu moeten we ervoor waken dat ze op kwalitatief
hoog niveau blijft en dat het lidmaatschap betaalbaar blijft voor iedereen. Actiepartij beschouwt de
bibliotheek als een onmisbare voorziening voor alle inwoners van Haarlem.
Als filialen noodgedwongen de deuren moeten sluiten, kunnen bibliotheekvoorzieningen in de
wijken behouden blijven door ze te combineren met andere instellingen, bijvoorbeeld
door gezamenlijk te huren, kunnen de kosten omlaag.
De Actiepartij wil dat de vestiging in het centrum de ruimte krijgt om er voldoende studiezalen ter
beschikking te hebben en het boekenarchief op peil te houden.
Cultuurpodia
Het is belangrijk dat Haarlem goede cultuurpodia heeft. De subsidie aan deze podia, hoe belangrijk
ook mag er niet toe leiden dat er voor kleinschalige cultuur niets over blijft.
Expositieruimtes
Actiepartij vindt ruimtes voor de moderne beeldende kunst waardevol en pleit voor zoveel mogelijk
expositieruimten, bijvoorbeeld in pop-up stores.
Actiepartij wil:
- Uitbreiding van muziek en cultuuronderwijs;
- Beleid op broedplaatsen;
- Voldoende ateliers, expositieruimtes en oefenruimtes;
- Behoud Oerkap en Stadsstrand;
- Behoud van het Cultuur Stimuleringsfonds.

Sport en vrije tijd
Breedtesport
Sporten moet ook mogelijk zijn voor mensen met een beperking. Er zijn al regelingen, maar er kan
méér. Ook vindt Actiepartij een tegemoetkoming voor deelname aan andere vrijetijdsbestedingen
op zijn plaats. Bijvoorbeeld aan Tai Chi of vormen van yoga. Deze bewegingskunsten kunnen bij
uitstek de conditie en het leven van mensen met bewegingsziekten verbeteren.
Watersport en recreatie
De al lang geplande voorzieningen uit de ‘Kansenkaart Watertoerisme’ verdienen uitvoering.
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Graag ziet Actiepartij een aanlegsteiger in de binnenstad die geschikt is voor mindervaliden, zodat
ook zij van het water kunnen genieten. Aanpassingen aan bestaande steigers is wat ons betreft
ook mogelijk.
Actiepartij is voorstander van een het opnemen van verplicht bootonderhoud in
ligplaatsvergunningen voor kleine bootjes. Nu ontsiert een aantal niet onderhouden, en soms (half)
gezonken, bootjes het stadsbeeld.
Sportaccommodaties
Diverse sportclubs komen in grote problemen doordat de huur van hun gebouwen en terreinen
blijft oplopen. De gemeente moet ons inziens daarom terughoudend zijn in het afwentelen van
bezuinigingen op de clubs.
Gezamenlijk gebruik van accommodaties kan een oplossing zijn maar alleen daar waar dit
mogelijk is.
Er is inmiddels al heel veel geïnvesteerd in sportaccommodaties (Pim Mulier, Olympia, PUK,
IJsbaan, CIOS, Duijnwijckhal). Op dit moment heeft Haarlem geen zwembad dat geschikt is voor
sport op hoog niveau. Als vervanging door nieuwbouw van een zwembad nodig is pleit Actiepartij
voor het bouwen van een wedstrijdbad met de afmetingen die daarbij horen.
Bebouwing sportvelden
Actiepartij blijft bebouwing van de sportvelden en het groen aan de Noord-Schalkwijkerweg
onverkort afwijzen. Bovendien zijn er geen alternatieve locaties voor de diverse sportclubs die daar
gebruik van maken.
Sport in de wijk
Aanleg van laagdrempelige sport en spel mogelijkheden zoals Krajicek Courts, Cruijff Courts e.d.
in de wijken, vormen een goede stimulans voor kinderen en jongeren om meer te bewegen in de
wijken.
Actiepartij wil:
- Deelname aan sport mogelijk maken voor een ieder die dat wil;
- Schoolzwemmen (zwemles) voor ieder kind op de basisschool;
- Bebouwing van sportvelden niet toestaan;
- Voldoende sport(-mogelijkheden) op scholen en in de wijken.

7. VEILIGHEID
Veiligheid is een zeer ruim, maar beslist geen betrekkelijk begrip. Betrekkelijk is hooguit het
gevoel van veiligheid. Voor de een betekent dat iets heel anders dan voor de ander.
Veiligheid neemt hoe dan ook toe door de preventieve werking die uitgaat van een goed
sociaal beleid en voldoende voorzieningen die maken dat we ons prettig voelen in onze stad.
Handhaving
De gemeente moet de regels handhaven. Probleem is dat er veel regels zijn en dat de gemeente
onvoldoende capaciteit heeft ze altijd allemaal te handhaven. Dat veroorzaakt per definitie
ongelijkheid en frustraties. Wat Actiepartij betreft kan deze capaciteit op niveau gebracht worden.
Er moeten prioriteiten worden gesteld om het beperkte aantal handhavers dáár in te zetten,
waar dat het meeste welzijn en de meeste veiligheid oplevert. De grootste misstanden met de
ernstigste gevolgen voor mens, dier en milieu moeten voorrang krijgen op relatief minder
ingrijpende overtredingen.
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Uitgaansgeweld
Op bestrijding van uitgaansgeweld mag niet verder worden bezuinigd. Veel aandacht verdient
de wijziging van de Drank- en Horecawet (1 januari 2014) met een alcoholverbod voor
jongeren onder de achttien. Uitbreiding van zogeheten ‘Friscafé-avonden’ in de horeca kan
hier een rol in spelen.
Buurt-terreur en jeugdige delinquenten
Dezelfde aanpak als de top 25 voor jeugdige delinquenten moet worden toegepast op buurt-terreur
en bij extreme overlast. Een gezinsaanpak heeft de voorkeur voor de Actiepartij, waarbij ook oog is
voor de sociale omstandigheden. Ook als voorbeeld voor jongere broers en zussen.
Georganiseerde criminaliteit
Bibob en regionale aanpak
Bestrijding van georganiseerde criminaliteit verdient prioriteit. De inzet van instrumenten uit
de wet Bibob (waarmee overheden de achtergrond van een bedrijf of persoon kunnen
onderzoeken alvorens een vergunning, subsidie of opdracht toe te kennen) kan hierin een rol
spelen.
Actiepartij gaat het met name om de aanpak van grootschalige vormen van
witteboordencriminaliteit, vastgoedfraude, mensenhandel, misstanden in de prostitutie,
wapenhandel en milieucriminaliteit.
Actiepartij zet echter wel vraagtekens bij hoe die aanpak in de praktijk gaat. Prima als een
bende vrouwenhandelaren is opgepakt – maar wat gebeurt er vervolgens met de opvang van
de vaak ernstig uitgebuite vrouwen? Niet zelden worden vrouwen zonder verblijfsvergunning
‘teruggestuurd naar het land van herkomst’. Bij dergelijke situaties gaat de aanpak aan het
doel voorbij. Het gaat niet alleen om het oppakken van criminelen, maar ook om de opvang
van en hulp aan hun slachtoffers.
De regionale aanpak via RIEC-NH (Regionaal Informatie en Expertise
Centrum Noord-Holland) is zeer zinvol en verdient continuïteit.
(Inter)etnische spanningen
Aanpak excessen
We leven in een multiculturele samenleving, met een palet aan verschillende culturele en
religieuze achtergronden. Dat brengt helaas soms ook spanningen met zich mee.
Verschijnselen, die tot voor kort relatief onbekend waren, zijn soms verrijkend, soms
vervreemdend.
Voor Actiepartij zijn alle zaken onverteerbaar die tegen onze Grondwet indruisen, zoals
vrouwenbesnijdenis en eerwraak, maar ook elke vorm van radicalisering. Die excessen, die niet
alleen individuen maar de gehele multiculturele samenleving bedreigen, moeten worden
aangepakt.
Illegalen
Actiepartij is zeer bezorgd over de voortgaande categorale uitsluiting van mensen die tot
illegaal zijn gemaakt en de figuurlijke ‘jacht’, die op hen wordt gemaakt. Vergeten wordt, dat
het om mensen gaat.
Zoals bijvoorbeeld wanneer een werkgever van iemand zonder verblijfsvergunning er vanaf komt
met een boete, terwijl de (niet zelden uitgebuite) werknemer zonder pardon wordt vast- en
uitgezet, dan meent Actiepartij dat hier iets ernstig mis is.
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Actiepartij blijft bijzonder kritisch kijken naar de prioriteiten die gesteld worden bij
vervolging van illegaal gemaakte mensen en de dagelijkse uitvoering daarvan. Zij blijft zich
inzetten voor de veiligheid van alle Haarlemmers - met of zonder verblijfsstatus.
Bescherming persoonsgegevens
De gemeente en databanken
Één van de grootste bedreigingen van onze vrijheid en onze veiligheid is de registratie van
(persoons)gegevens en de opslag daarvan in tal van databanken. In de Verenigde Staten is
identiteitsfraude inmiddels de grootste en snelst groeiende vorm van criminaliteit. Dat kan
alleen doordat steeds meer gedetailleerde informatie over mensen is opgeslagen in die
databanken. In Nederland zijn skimmen en andere vormen van roof via pinpas en
internetbankieren in korte tijd al een veel voorkomende vorm van criminaliteit geworden.
Voor de lokale overheid is dit een lastig onderwerp. Zij is verplicht aan het opzetten van
databanken mee te werken en gegevens hieruit te verstrekken aan derden. Wat de gemeente
echter minimaal kan doen, is de mensen informeren over de instanties waar hun gegevens
terechtkomen. Hoe lang worden die bewaard? Wie heeft er inzage in?
Dat gebeurt nu niet. De lokale overheid moet zich bewust worden van de ingrijpende
gevolgen voor de privacy van haar burgers. Actiepartij blijft er op hameren dat de gemeente
iedere keer als zij om gegevens van haar inwoners vraagt, dat ze hen volledig en actief informeert
waarom ze dat doet en wat waar opgeslagen wordt.
Discriminatie
Discriminatie op basis van afkomst, religie, geaardheid, geslacht, leeftijd of handicap moet
worden uitgebannen. Iedereen moet zich vrij kunnen bewegen en uitspreken, tenzij daarmee
de vrijheid of integriteit van anderen wordt aangetast.
Sleutelfiguren
Het is zinvol contacten te leggen met groepen, waarin etnische minderheden zich
georganiseerd hebben, en met sleutelfiguren daarin, zoals voorgangers in gebedshuizen.
Actiepartij streeft naar contact en uitwisseling met alle culturen en werkt aan een inclusieve
samenleving.
Openbare orde
Vuurwerk
Het afschieten van vuurwerk is een aanslag op het milieu, met veel risico’s voor personen en
dieren. Actiepartij is voorstander van het instellen van vuurwerkvrije zones waar nodig of wenselijk.
De gemeente Haarlem moet evenals andere gemeenten een streng beleid voeren bij de
verstrekking van vergunningen voor vuurwerkopslag en verkooppunten, en een maximum stellen
aan het aantal locaties en een stringent spreidingsbeleid te voeren.
Jonge kinderen op straat
Voorkomen moet worden dat (te) jonge kinderen (te) laat op straat rondlopen. We kunnen
leren van succesvolle projecten uit andere steden, die hier al langer beleid op voeren. Ook de
vrijwillige inzet van buurtvaders en – moeders is hierbij zeer nuttig.
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Cameratoezicht
Actiepartij is geen voorstander van structureel cameratoezicht in de openbare ruimte.
Helmcamera’s van agenten vallen daar niet onder. Cameratoezicht creëert een
schijnveiligheid en brengt privacyrisico's met zich mee. Actiepartij is zich wel bewust van de
tevredenheid van ondernemers en inwoners over het cameratoezicht op uitgaansavonden en
verzet daar niet tegen. (zie ook: Hoofdstuk 3: Horeca en Cameratoezicht)
Drugs
Nu steeds nieuwe en soms ook zwaardere vormen van drugs in onze samenleving
opduiken, is goede voorlichting aan de jeugd over de gevaren hiervan steeds belangrijker.
Actiepartij is voor regulering van cannabisverkoop in coffeeshops, vanwege de zo
gewenste controle op kwaliteit (en dus het gehalte aan werkzame stoffen). Het keurmerk voor
coffeeshops is een mooie eerste stap. (Zie ook: Horeca)
Conflictbeheersing
Veel mensen ondervinden overlast van hun buren of anderen uit de directe omgeving. Dat kan
een conflict worden dat uit de hand loopt. Actiepartij wil dat voorkomen door in een zo vroeg
mogelijk stadium buurtbemiddeling in te schakelen.
VRK en Reddingsbrigade
Er is geld over bij de Veiligheidsregio Kennemerland. In plaats van dit geld terug te storten naar de
gemeentes ziet Actiepartij liever dat het wordt ingezet voor een totale dekking van Haarlem en
Spaarndam van ladderwagens binnen de gebruikelijke aanrijtijden van 6, 8 of 12 minuten, in plaats
van 18 minuten. Bewoners van portiekflats en woningen boven winkels, en de brandweerlieden,
lopen hier het meeste risico.
Om dit te bereiken en aan de wet te voldoen, dient de VRK objecten vast te stellen waar die
aanrijtijden gelden. Ook wil Actiepartij dat er ten aller tijde een ladderwagen binnen de
gemeentegrenzen is. Actiepartij wil daarvoor in 2018 nieuwe afspraken met de VRK maken.
De onderlinge rol en taakverdeling van de VRK en de Reddingsbrigade kunnen nader bekeken
worden.
Houtstook
Het stoken van hout is een aanslag op het milieu en kan ernstige overlast voor buren veroorzaken.
Actiepartij vindt dat iedereen vrij is om hout te stoken maar dat in geval van overlast er opgetreden
dient te worden door handhaving. Dat gebeurt nu niet.
Honden
Actiepartij vindt dat er stevig opgetreden moet worden tegen bezitters van gevaarlijk honden. Deze
honden moeten gemuilkorfd en aan de lijn rondlopen. Als de eigenaren zich daar niet aan houden,
moet dat gehandhaafd worden.
Kleinvee
Het houden van kippen en hanen dient mogelijk te zijn in Haarlem. Alleen als dit overlast geeft
dient te worden opgetreden.
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Actiepartij wil:
- Prioritering van inzet van handhaving op die plekken waar de meeste overlast is;
- Aanpak zware criminaliteit, zoals mensenhandel, wapenhandel en vastgoedfraude;
- Het vaststellen van objecten door de VRK voor de aanrijtijden van ladderwagens van de
brandweer;
- Altijd een ladderwagen binnen de gemeentegrenzen;
- Waarborgen van de bescherming van gegevens van inwoners inzake privacy;
- De ontwikkelingen rondom Smart City nauwlettend volgen;
- Stimuleren van buurtbemiddeling;
- Beleid op het tegengaan van extreme (buurt-) overlast;
- Goede voorlichting aan de jeugd over alcohol en druggebruik;
- Beperken van overlast door houtstook en kleinvee.

8. VERKEER EN VERVOER
Leefbaarheid en milieu in de stad vragen om een andere visie op verkeer en vervoer. De tijd
is voorbij dat de auto leidend is bij de inrichting van de stad. Of ze nou geparkeerd staan of
rijden: al die auto’s nemen onverantwoord veel van de schaarse openbare ruimte in. De Actiepartij
wil dat het accent in het beleid verschuift naar het faciliteren van openbaar vervoer en fietsen
en het aanmoedigen van selectief autogebruik en autodelen.
Algemeen
Haarlem stort jaarlijks grote bedragen voor infrastructurele ingrepen in de toekomst in het
Regionaal Mobiliteitsfonds. Het idee daarachter is, dat de regio anders ‘onbereikbaar’ wordt.
Actiepartij verzet zich hevig tegen dit doemdenken uit de oude politiek. Verkeers- en
vervoersbewegingen gaan in de toekomst anders verlopen doordat jongeren van nu minder
belang hechten aan individueel autobezit en gebruik en minder zin hebben in de dagelijkse portie
filerijden.
Parkeren
Helaas bevinden vrijwel alle parkeergarages zich binnen de centrumring. Dat trekt
autoverkeer aan naar het centrum, waar het wat ons betreft niet hoort. Actiepartij pleit voor de
uitbreiding van het transferium bij station Haarlem-Spaarnwoude. Van daaruit kunnen mensen de
stad in met fijnmazig en goedkoop openbaar vervoer, (ov-, vouw-)fiets of lopend. Andere steden
tonen aan dat dit prima werkt.
Op die manier zijn er minder en al helemaal geen grotere parkeergarages in het centrum nodig.
De auto is in de binnenstad te gast en de gemeente schept er geen speciale voorzieningen
voor. Met uitzonderingen uiteraard voor mindervaliden en hulpdiensten.
Woonwijken
In de woonwijken staat waar mogelijk ondergronds of inpandig parkeren voorop. Het huidige
vignettenstelsel kost veel geld aan ambtelijke inspanning. Actiepartij vindt een systeem,
waarbij niet alleen zoals nu de autobezitters van drukke wijken moeten betalen, maar waarbij
alle Haarlemse automobilisten meebetalen, rechtvaardiger. Zo'n systeem zou ook
eenvoudiger, dus goedkoper zijn. Bezoek (van buiten Haarlem) moet goed mogelijk blijven,
het bezoekersvignet moet vooral gebruiksvriendelijk zijn. Actiepartij is voorstander van een
autoluwe stad, vandaar dat ‘straatparkeren’ van ons duurder mag zijn dan parkeren in de daarvoor
bestemde parkeergarages.
Garages en parkeerterreinen van bedrijven en instellingen moeten waar mogelijk buiten
werktijden opengesteld worden voor derden.
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Wegen
Doorgaande wegen
Op doorgaande wegen moet een groene golf voor het autoverkeer komen. Dat is goed voor de
doorstroming en voor het milieu.
Groene golven
Actiepartij bepleit meer ‘groene golven’ voor fietsers en auto's in de stad. Groene golven voor
snelverkeer op 30 of 50 kilometer per uur vermindert de uitstoot fors en doet het aantal files
afnemen.
Stationsplein
De huidige bestrating met natuursteen had nooit aangebracht mogen worden. De aanleg is onder
meer in strijd met de aangenomen Actiepartij motie over duurzame inkoop. De komende periode
zal dit vervangen moeten worden. Actiepartij denkt dan aan een duurzame en betaalbare
oplossing. Dit kan asfalt of beton zijn, eventueel met een kleur. Bij de herinrichting dient bekeken
te worden of de plaatsen van de haltes voldoen of dat ze moeten worden aangepast.
Het busstation dient wel op het Stationsplein te blijven en niet verplaatst te worden naar
bijvoorbeeld omliggende straten.
Prins Bernhardlaan
Actiepartij is tegen het doortrekken van de Prins Bernhardlaan naar de Oudeweg met een tunnel.
Liever zien wij de realisatie van de Spaarneboog als afrit op de A9 om zodat het autoverkeer naar
Haarlem-Noord niet meer door de stad hoeft rijden.
Actiepartij is voor een transferium bij station Haarlem-Spaarnwoude. Er zijn in het verleden
meerdere moties aangenomen die voor zo'n transferium pleitten.
Woonwijken
In woonwijken heeft langzaam verkeer prioriteit. Gevaarlijke punten, zoals die waar de
voorrangssituatie onduidelijk is, moeten snel worden aangepakt.
Spaarndam
De gemeente Haarlem moet met de Dorpsraad Spaarndam in gesprek over de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in het dorp.
Rondweg
Er moet geen tunnel komen onder de Haarlemmerhout door om de wegen rond de
Haarlemmerhout te ontlasten. Deze tunnel is onbetaalbaar en zal grote schade aan de
Haarlemmerhout toebrengen. Actiepartij vindt dat een visie op de toekomst van verkeer vooral zou
moeten bestaan uit maatregelen die er voor zorgen dat er minder auto’s in de stad komen.
Parkeren aan de rand van de stad, fietsen, lopen en frequent fijnmazig OV zijn hiervoor
doorslaggevend. Verbreding van de Vondelweg is voor Actiepartij geen optie.
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Openbaar vervoer (OV)
Regionaal versus lokaal: R-net
Er is een duidelijk verschil tussen regionaal HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) en
lokaal HOV. De huidige route van de bussen van R-net ziet Actiepartij als een prachtige
verbinding, die prima functioneert binnen het lokale HOV.
Van Zuid naar Noord
Ook voor het regionale HOV naar het noorden - het doortrekken van R-Net – geldt onverkort
dat lokale lijnen en haltes hiervan niet de dupe mogen worden. Een lijn dóór Haarlem Noord
moet er ook zijn vóór Haarlem Noord. Voor het vele forensenverkeer is dit een prima
alternatief. Daarbij dienen de oversteekplaatsen met stoplichten absoluut gehandhaafd te blijven.
Knooppunten
De gemeente moet actief beleid voeren om voorzieningen zoveel mogelijk rondom bushaltes en
treinstations te vestigen. Station Spaarnwoude moet worden ontwikkeld tot een halte met liften en
een koffieverkooppunt en halte overkappingen. Er moet een onderzoek komen om bij drukke HOV
haltes kleine verkooppunten te vestigen om het reizen per bus nog verder te veraangenamen.
Het verdient aanbeveling om woon- en werkfuncties te combineren met goed OV.
Deze ontwikkelingen dienen mede uit de grondprijs van OV voorzieningen te worden betaald.
Tram
Vertramming of ander elektrisch vervoer is wenselijk om de luchtkwaliteit te verbeteren in de regio.
Vertramming kan alleen als er voldoende reizigers zijn. Aansluiting op de randstadrail heeft wat
Actiepartij betreft de toekomst.
Het spoor
Haarlem heeft nu eindelijk een verbinding in de nacht van en naar Amsterdam. De frequentie mag
wat Actiepartij betreft uitgebreid worden.
Ook is Actiepartij er voor om treinen vanuit Haarlem enkele stations verder te laten rijden dan
Amsterdam Centraal. Veel forensen hebben baat bij Amsterdam Amstel of Bijlmer als eindpunt.
Goederenvervoer
Actiepartij pleit voor een stadsdistributiecentrum. Vanaf die plek kunnen kleinere wagens de
detailhandel in de binnenstad bevoorraden.
We willen dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt van de ‘Cargohopper’: bevoorrading via
kleine vrachtcontainers aangedreven door een
elektrisch voertuig op zonnepanelen. De ‘Stoffel’ is een goed voorbeeld hiervan.
Vrachtverkeer moet zo veel mogelijk worden geweerd uit de binnenstad en uit de woonwijken. Er
moeten oplossingen gevonden worden voor hardnekkige probleemsituaties zoals de bevoorrading
van de Dekamarkt op de Gedempte Oudegracht via de Gasthuisstraat. De smalle Heiliglanden
moeten dicht voor vrachtverkeer en alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer.
Uitbreiding van de mogelijkheden van transport over water is wat ons betreft een serieuze optie.
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Fiets
Fietsen is een sociale, gezonde en duurzame manier van verplaatsen. Vooral in het centrum wordt
veel gefietst, in buitenwijken veel minder. Het fietsverkeer in Haarlem is aangewezen op de drukke
doorgaande wegen: daar liggen de fietspaden. Het is niet erg gezond om tussen druk verkeer te
fietsen dus dienen er onafhankelijke fietsroutes te komen door de wijken rond het centrum. Deze
routes moeten dan ook geschikt zijn voor sportfietsers, skaters en hardlopers.
Dolhuysbrug
Actiepartij is tegen de Dolhuysbrug maar voor een alternatief dat het fietsverkeer vanaf het station
van Noord naar Zuid meer ruimte geeft. In samenwerking met de wijkraden en andere
belanghebbenden wordt aan dit alternatief gewerkt. Een onderdeel hiervan is het verbreden van
het fietspad van het station, via het Kennemerplein tot aan de splitsing Schoterweg - Cronjéstraat.
Autovrije Rode Loper
Bij de keuze voor de autoluwe binnenstad zijn helaas steeds compromissen gesloten ten koste
van het langzaam verkeer. Het duidelijkst is dat te zien bij de Rode Loper. Auto’s zijn daar
nog volop toegelaten, deels zelfs in twee richtingen. Actiepartij blijft pleiten voor de autovrije
Rode Loper zoals die was bij de oorspronkelijke opzet. Sowieso willen we dat er zoveel mogelijk
vrije fietspaden komen. En fietsstraten, mits goed uitgevoerd en handhaafbaar.
Fietsparkeren
Bij het station en bij de OV-haltes zijn nog steeds onvoldoende fietsparkeerplekken, net als in het
centrum. Een oplossing kan zijn om (een deel van) de onderste verdieping van de parkeergarage
onder de Beijneshal te gebruiken voor fietsparkeren.
Actiepartij vindt dat er een ring van kleine gratis stallingen rond het centrum nodig is om fietsers te
verleiden hun fiets niet langer op straat te zetten. Deze voorzieningen moeten ook beschikbaar zijn
voor bewoners.
Brommers en scooters
In verschillende buurten wordt al heel lang geklaagd over de overlast van brommers en scooters:
de herrie, het gevaar, het veel te hard rijden. Door het college worden er diverse oplossingen
onderzocht;
Actiepartij gaat er van uit dat het college en de raad daarmee doorgaan tot ze een werkbare
oplossing hebben gevonden.
Actiepartij wil:
- Een zo duurzaam mogelijke bevoorrading van de Binnenstad door elektrische voertuigen;
- Behoud van fijnmazig OV naast regionaal HOV;
- Uitbreiden van het nachtnet van en naar Haarlem;
- Een transferium in de Waarderpolder;
- Een brugloos alternatief voor de geplande Dolhysbrug;
- Groen golven voor auto's en fietsers;
- Meer onafhankelijke fietsroutes.
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9. BOUWEN EN DE BEBOUWDE OMGEVING
Een actief beleid tot behoud en herstel van beeldbepalend cultureel en industrieel erfgoed,
een einde aan leegstand en verkrotting, meervoudig gebruik van de schaarse ruimte en alleen
hoogbouw als de plek zich ervoor leent. Dat zijn een paar speerpunten van Actiepartij op dit
terrein.
Verkoop van niet-strategisch vastgoed
Vaak verkoopt de gemeente vastgoed dat als niet-strategisch wordt aangemerkt. Actiepartij is niet
per definitie tegen verkoop. Wel vinden wij dat hier een duidelijk nee-tenzij van toepassing moet
zijn. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan maatschappelijk vastgoed en ruimte voor broedplaatsen.
Anti-speculatie beding en kettingbeding
Helaas is in de huidige bestuursperiode het gebruik van een anti-speculatie beding en het
kettingbeding afgeschaft. Deze bedingen zorgen ervoor dat een ontwikkelaar of koper van
gemeentelijk vastgoed, gedurende een periode, een deel van de winst bij doorverkoop aan de
gemeente diende terug te betalen. Het kettingbeding zorgt ervoor dat deze verplichting overgaat
op de nieuwe eigenaren. Als het aan ons ligt worden ze beide in ere hersteld.
Aanpak verloedering openbare ruimte in wijken
Bij de aanpak van achterstanden in onderhoud van de openbare ruimte heeft de binnenstad als
‘visitekaartje’ van Haarlem steeds voorrang gekregen op woonwijken. Nu zijn wat Actiepartij
betreft eindelijk eens de ‘vergeten’ wijken aan de beurt, zoals delen van Schalkwijk en
Haarlem-Noord.
Monumenten
Behoud van monumentale en beeldbepalende stadsgezichten is leidend. Het beleid rond
bouwvergunningen mag soepeler als het gaat om ingrepen die panden juist weer in
oorspronkelijke(r) staat brengen.
Welstandsnota
De welstandsnota is gewijzigd. Het welstandsbeleid leidt nu tot onduidelijke en niet
zelden ongewenste ontwikkelingen. Voor eenvoudige zaken zoals een vergunning voor een
dakkapel of schuurtje volstaan algemene regels (‘loketcriteria’). De status van Beschermd
Stadsgezicht moet daarentegen meer dan nu daadwerkelijke bescherming bieden tegen
aantasting.
Leegstand en verkrotting
De gemeente moet leegstand en verkrotting tegengaan. Onderzoek moet uitmaken of de OZB
omhoog kan bij leegstaand vastgoed. Incourant vastgoed (kantoren, bedrijfsruimten, scholen)
moet een andere bestemming krijgen of komt in aanmerking voor meervoudig ruimtegebruik
om de schaarse lege ruimte optimaal te gebruiken. Ook aanpasbaar bouwen, waardoor panden
gemakkelijker van functie kunnen veranderen, is belangrijk. Zo ook het levensloopbestendig
inrichten van wijken.
De koppeling tussen slopen en bouwen dient onmiddellijk (weer) staand beleid te worden: pas
wanneer geplande nieuwbouw direct volgt op sloop, komt er een sloopvergunning zodat
terreinen niet langdurig braak liggen.
Leegstand boven winkels moet worden voorkomen.
Actiepartij is voorstander van een voortvarende aanpak van het project Wonen Boven Winkels.
Helaas zit ook hier de regelgeving de voortgang nogal eens in de weg.
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Hoog- en laagbouw
Hoogbouw mag alleen waar het geen afbreuk doet aan het landschap. Op plekken als het 023terrein en langs de Spaarndamseweg zou de bebouwing nog forser de lucht in kunnen.
Tijdelijke bebouwing
Haarlem moet terughoudend worden bij het toestaan van tijdelijke bebouwing.
Tijdig structurele voorzieningen en maatregelen treffen, voorkomt ongewenste noodgrepen.
Immers uit het verleden blijkt dat het risico dat ‘tijdelijk’ langdurig wordt te groot is.
Een positief voorbeeld van tijdelijke bebouwing zijn de tijdelijke woningen aan het Delftplein. Deze
woningen zijn noodzakelijk voor de opvang van statushouders en het huisvesten van jongeren.
Bouwwerkzaamheden
Bij bouwlocaties moet er veel aandacht zijn voor de wijze waarop funderingen, damwanden
en dergelijke worden aangebracht. We moeten kiezen voor de minst risicovolle techniek ter
voorkoming van schade. Met name in oudere woonbuurten kan een verkeerde keuze leiden tot
enorme schade voor particulieren.
Splitsing
Daar waar verantwoord extra woningen kunnen worden gecreëerd door splitsing van
woningen in bijvoorbeeld boven- en benedenwoningen, verdient dit steun.
Gebiedsvisies
Actiepartij is kritisch over de gebiedsvisies van de gemeente. Een gebiedsvisie wordt maar al te
gauw een doel op zich. Het kán in voorkomende gevallen nuttig zijn, maar het gevaar is groot dat
er veel uren gaan zitten in de uitwerking van plannen die vervolgens in een la belanden. Een
juridische basis met bezwaarprocedures ontbreekt. De recente stadsbrede herziening van
bestemmingsplannen biedt in veel gevallen voldoende houvast. Zo schept ook de relatief jonge
Wet ruimtelijke ordening (WRO) nog vele in Haarlem onbenutte kansen voor doelmatiger
stadsontwikkeling.
Wonen/werken
Actiepartij juicht het beleid toe waarin steeds meer mogelijkheden tot gecombineerde
woon-werkfuncties worden gecreëerd, ook ter bestrijding van het vastlopende woonwerkverkeer.
Wonen in de Waarderpolder
De Actiepartij is van mening dat er aan de zuidrand van de Waarderpolder, het industrie gebied
rondom station Haarlem-Spaarnwoude, mag worden omgevormd tot woongebied. Dit in combinatie
met een transferium. Dat moet in overleg gebeuren met de industrie en bewoners zodat overlast in
de toekomst uitgesloten wordt.
Braakliggende terreinen
Waar mogelijk moeten braakliggende terreinen een tijdelijke voorziening krijgen, bijvoorbeeld met
stadslandbouw. We zijn blij met een proef van kleine mobiele en volledig zelfvoorzienende
woningen aan de Zwemmerslaan. Dit kan een goede invulling zijn van andere te ontwikkelen
gebieden in Haarlem.
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Oostradiaal:
Hoewel Actiepartij uiterst kritisch staat tegenover de manieren waarop het gebied rond station
Spaarnwoude kan worden ingevuld, ziet ze positieve punten in het plan Oostradiaal. Het weer
open maken van de Amsterdamse Vaart met de daarbij behorende plannen kan een prachtig
resultaat geven. Aantasting van de groene zoom is onbespreekbaar.
Wij vinden dat de wijkvisie voor de Zuiderpolder en Waarderpolder-Zuid, zoals door de wijkraad
Parkwijk is opgesteld, een goed uitgangspunt voor herontwikkeling.
Voormalige Fietsznfabriek/Oostvest/Houtmarkt
Het wordt hoog tijd dat dit gebied weer een mooie invulling krijgt. Momenteel worden er vanuit
diverse hoeken uiteenlopende plannen en projecten uitgewerkt. Actiepartij zou hier graag
seniorenwoningen en ouderenvoorzieningen zien – daar dreigt immers een fors tekort aan.
Er dient wel een oplossing te komen voor de herhuisvesting van de Voedselbank.
Scheepmakerskwartier
Ook hier geldt: hoogste tijd voor een mooie invulling. Voor de Drijfriemenfabriek ligt een
toekomstige invulling met een sociaal-culturele (verzamel)bestemming voor de hand. Dantuma en
het parkeerterrein langs de Oudeweg bieden nog kansen voor relatief grootschalige woningbouw.
Nieuwe Energie
De monumentale oudbouw moet eindelijk gerestaureerd worden en aangevuld met passende
nieuwbouw voor het bruisende culturele leven dat hier in potentie al zolang ligt te wachten tot
ze écht tot bloei kan komen. Actiepartij is van mening dat hier onder bepaalde voorwaarden ruimte
is voor woningbouw.
Slachthuisterrein
Op het Slachthuisterrein krijgen Popschool ZK en oefenruimtes nu definitief een plek. Daar is
Actiepartij heel blij mee, hoewel het allemaal veel goedkoper had gekund als Daisy Bell en
Egelantier gewoon behouden waren gebleven.
Actiepartij vindt kleinschalige detailhandel en andere voorzieningen voor de wijk passend.
Nol Houtkamp-sportpark
Bebouwing van een deel van de resterende sportvelden en het groen is beslist ongewenst.
Wij zijn zeer kritisch op verdere verdichting langs de Noord- en Zuid Schalkwijkerweg, evenals bij
het Liewegje/Lieoever. (zie ook hoofdstuk 6, sport, en hoofdstuk 11, groen en recreatie).
Nieuwe Groenmarkt
Actiepartij is blij dat dit parkeerplein wordt omgetoverd tot een prachtig groen (markt)plein.
Koningstein
De visie van de wijkraad Rozenprieel is leidend voor de toekomst van Koningstein.
Actiepartij wil:
- Het anti-speculatie beding en kettingbeding terug bij verkoop van gemeentelijk vastgoed;
- Beperkte bewoning in de Waarderpolder toestaan in overleg met de industrie;
- Behoud van stadsstranden;
- De groene zoom van Haarlem niet bebouwen;
- Geen bebouwing op voormalige sportvelden.
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10. WONEN
Actiepartij bepleit meer betaalbare huur- en koopwoningen. Ouderenhuisvesting moet
prioriteit krijgen. Actiepartij kijkt kritisch naar het beleid van woningcorporaties. Bestaande
bouw moet verduurzaamd, maar dat mag de huurprijzen niet omhoog jagen. De huren moeten
in evenwicht zijn met de energiekosten. Als er maatregelen voor energiebesparing zijn
getroffen, mag de huur niet hoger worden dan de oude huur plus de gerealiseerde besparing.
Huurwoningen
De kernvoorraad ‘sociale’ huurwoningen (al jaren rond de achttienduizend) moet groter worden. De
afgelopen jaren is het percentage sociale woningen in Haarlem verlaagd van 38% naar 30%. Het
aandeel dure sociale woningbouw is toegenomen door sloop en verkoop van goedkope woningen.
Actiepartij heeft een amendement geschreven om de woningvoorraad terug te brengen naar het
niveau van 2011. Dit amendement is aangenomen en wordt uitgevoerd. Maar er wordt
ondertussen meer middeldure huur en koop gebouwd zodat het aandeel sociale woningen nog
steeds wegzakt, terwijl eindelijk erkend wordt dat meer mensen een sociale huur woning nodig
hebben.
De wachtlijsten groeien en groeien. De tijd van mooie praatjes is over. We moeten het aandeel
sociale woningen weer terugbrengen tot 38% van de woningvoorraad.
Binnen die totale voorraad moeten er ook meer betáálbare woningen zijn. De grens van ‘sociaal’
ligt ruim boven de zeshonderd euro, wat voor veel mensen nog steeds een veel te groot deel van
hun inkomen is.
Bij grootschalige sloop/nieuwbouwprojecten keren veelal duurdere woningen terug, maar er
moeten ook voldoende woningen zijn met een huurprijs die duurzaam onder de 2e aftoppingsgrens
blijft (nu tussen € 592,55 en € 635,05 afhankelijk van de samenstelling van het huishouden).
De discussie en de maatregelen met betrekking tot ‘doorstroming’ en ‘scheefwonen’ heeft geen
oplossing gebracht voor het feitelijke tekort aan betaalbare woonruimte. Actiepartij maakt daarbij
geen onderscheid tussen ‘studentenhuisvesting’ of woningen voor andere groepen zoals werkende
jongeren en ouderen. Ook bij deze twee groepen is het niet vanzelfsprekend dat ze veel kunnen
besteden aan woonlasten.
Koopwoningen
Ook in de koopsector wordt het voor bepaalde groepen steeds moeilijker een betaalbare
woning te vinden. Daar ligt de maximale grens bij het etiket ‘sociaal’ inmiddels al boven de
twee ton, wat voor velen nog steeds niet is weggelegd.
Actiepartij pleit ook in de koopsector voor een betere spreiding in de percentages te bouwen
woningen, waarin het aandeel goedkopere woningen omhoog moet.
Elders in Nederland zijn voorbeelden te vinden van bouwprojecten met veel goedkopere woningen.
Actiepartij ziet het als een uitdaging dit ook in Haarlem mogelijk te maken.
Zij wil meer ruimte voor zelfbouwprojecten en particulier opdrachtgeverschap, niet zozeer
voor de meer gevulde beurs, maar juist voor starters op de woningmarkt. Omdat Haarlem
weinig nieuwbouwlocaties kent, komen vooral lege gebouwen hiervoor in aanmerking.
Differentiatie
‘Differentiatie’ in de woningvoorraad vinden wij nogal misleidend klinken. Op sloop in de
goedkopere wijken volgt veelal duurdere nieuwbouw en het omgekeerde zie je zelden of
nooit. Actiepartij is vóór menging in wijken, maar verzet zich tegen differentiatie wanneer die in de
praktijk eenzijdig uitpakt en per saldo ten koste gaat van betaalbare woningen.
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Actiepartij is kritisch over de bouw van zogenaamde tiny houses. Er is een grote vraag naar
woningen voor alleenstaanden. Dat is vooral omdat mensen alleen inschrijven omdat ze anders al
snel te veel verdienen. Te veel voor een sociale woning, te weinig voor een koopwoning. Wij
vinden dat mensen de kans moeten hebben om samen in een huis te wonen. Dat kan echt niet op
die paar vierkante meter van een Tiny House.
Levensloopbestedendige wijken
Absolute prioriteit heeft de bouw van woningen voor groepen waarvoor dit hard nodig is. Te
denken valt aan jongeren, doorstromers uit de zorg. Er is al een tekort aan betaalbare woningen
en de vraag gaat de komende jaren alleen nog maar stijgen. Dat mogen we voor de
kwetsbaardere groepen in de samenleving niet accepteren. Actiepartij is voor levensloopbestendige wijken, met bijbehorende voorzieningen. Dit zijn wijken waarbij er een divers
woningaanbod is voor alle leeftijds- categorieën. Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een
beperking hebben allen een andere woonbehoefte. Deze woonbehoefte verandert gedurende het
leven. In een levensloopbestendige wijk kunnen mensen binnen de wijk verhuizen als hun
woonbehoefte is veranderd.
Ecologische woonwijk
Actiepartij vindt dat Haarlem niet achter kan blijven bij het realiseren van een ecologische
woonwijk. Een woonwijk waar duurzaam wonen, opwekken van energie en het verbouwen van
groente gecombineerd worden. In het land zijn succesvolle voorbeelden te vinden zoals de Lewan
Strowijk in Nijmegen en EVA-Lanxmeer in Culemborg.
Corporaties
Woningcorporaties krijgen de laatste jaren gevraagd en ongevraagd steeds meer taken. Op
zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar corporaties moeten zich in de eerste plaats
bezighouden met behoud, onderhoud en verhuur van sociale woningen.
Er moet meer transparantie komen in het overleg tussen gemeente en corporaties.
Vertegenwoordigers van de belangenorganisaties van huurders en bewoners en/of een
onafhankelijke derde partij moeten mee kunnen praten.
Anti-kraak
Het systeem van ‘anti-kraak’ of ‘kraakwacht’, waar vele individuen, bedrijven en ook
overheden gebruik van maken, lijkt alleszins redelijk. Toch kleven hier tal van nadelen aan.
Het is een uitholling van de woonrechten van bewoners, die zo weer op straat gezet
kunnen worden en vaak tal van wonderlijke voorwaarden en beperkingen krijgen opgelegd.
Dit systeem zet de deur open voor allerlei niet al te integere bedrijfjes die fors aan de
woningschaarste verdienen. Zij hebben de eigenaren en bewoners vaak maar weinig te bieden
aan service.
Anti-kraak mag niet gezien worden als dé oplossing voor het (structurele) woningtekort. Het blijft
een systeem dat de feitelijke leegstand van vastgoedobjecten maskeert en dat speculatie
in de hand werkt. Bovendien zijn de omhooggeschoten prijzen voor tijdelijke huur volstrekt
onacceptabel; er zijn inmiddels vele tijdelijke woningen die voor hetzelfde of zelfs een hoger
bedrag worden verhuurd dan bij reguliere verhuur.
Woonarken
Wonen op het water moet gelijk zijn aan wonen op het land. Dezelfde rechten, dezelfde
plichten. Woonarkbewoners krijgen nu te maken met een opeenstapeling van belastingen en
heffingen, zoals OZB, RZB (Roerende Zaakelasting), liggeld en huur van de grond.
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Actiepartij wil:
- De voorraad sociale woningen moet stijgen van 30% naar 38%
- Meer woningen met een huur die onder de 2e aftoppingsgrens blijft.
- Meer betaalbare huur en koopwoningen.
- Herontwikkelen van bestaand vastgoed voor wonen.
- Betere financiering voor starters.
- Levensloop bestendige wijken.
- Gelijkschakeling van woonlasten voor huizenbewoners en woonlasten van
woonbootbewoners.

11. GROEN EN RECREATIE
Haarlem is de meest versteende stad van Nederland. Veel (straat)bomen zijn gekapt zonder
dat er nieuwe voor terugkwamen. Er moet meer groen bij en wat er is, moet behouden blijven.
Kleinschalig in de wijken en grootschalig in stadsparken (Reinaldapark!) en aan de
stadsranden. Waar toch soms een boom of groen moet wijken, moet in elk geval een strenge
herplantplicht ter compensatie gelden.
Wijkgroen
Straten, hoekjes en pleintjes kunnen een stuk groener. Ook geveltuintjes, drijftillen en daktuinen
zijn een prima aanvulling op het schaarse groen in veel van de Haarlemse wijken.
Stadsranden
De stadsranden moeten groen blijven! Aantasting van de Stelling van Amsterdam in de
groene zoom aan de oostkant, van het aardkundig monument aan het Liewegje en van de
ecologisch waardevolle gebieden is uit den boze. Maar ook het westelijk tuinbouwgebied en de
polders rond Schalkwijk zijn onmisbaar voor de Haarlemmers om te ervaren hoe de stad is
ontstaan en om redelijk dicht bij huis buiten te zijn.
Stadslandbouw
Actiepartij is voorstander van stadslandbouw initiatieven zoals bijvoorbeeld 'Wij Telen Groente'. Er
is ruimte voor meer eetbaar groen in de stad. Lokaal geteelde groente zorgt ook voor een afname
van 'voedselkilometers', de kilometers die een product aflegt voor het bij de consument is. Er
dienen locaties te komen voor permanente stadslandbouw. Nu zijn deze locaties vaak tijdelijk.
School- en volkstuinen
De doe-, school- en volkstuinen moeten beslist behouden blijven en zo mogelijk worden
uitgebreid.
Enkele aandachtsplekken
Haarlemmerhout
Het beheerplan voor de Haarlemmerhout verdient zorgvuldige uitvoering met zo min mogelijk
schade aan (monumentale) bomen.
Veerplas
Actiepartij is tegen de verpretparking, de gestaag toenemende bebouwing en de komst van
steeds meer evenementen naar de Veerplas. Het Veerkwartier heeft een bewezen waarde als op
de buurt gerichte horecagelegenheid.
29

Spaarnwoude/fort benoorden Spaarndam
Haarlem moet in het Recreatieschap Spaarnwoude tegengas geven tegen de voortdurende
verrommeling en aantasting van het groen. Uit bezuinigingsoverwegingen zijn veel bomen
gekapt. Bij het Fort Benoorden Spaarndam dreigt een bos te worden verziekt met
vakantiebungalows en bijbehorende voorzieningen. Actiepartij heeft moeite met de koers van
het recreatieschap. (zie ook Beginselprogramma Actiepartij).
Water
De waterwegen door Haarlem bieden nog tal van onbenutte kansen. De
watersportvoorzieningen en de Spaarneboulevard mogen van Actiepartij uitgebreid
worden.
Het herstellen van grachten en vaarten in Haarlem moet zo snel mogelijk ter hand genomen
worden. Het maakt de buurten aangenamer, het breidt mogelijkheden tot watersport uit en is
keihard nodig voor waterberging.
Zitbankjes
Her en der in de stad zouden er op mooie plekjes wat meer bankjes kunnen komen. Dat maakt de
stad gezelliger en bevordert sociale contacten.
Haarlemmer Kweektuin
Er ligt een belangrijke rol voor het Milieu- en Natuureducatiecentrum in de Haarlemmer
Kweektuin. Aanvulling met een ‘earthship’ zou kunnen, maar er zijn tal van andere groene
invullingen denkbaar naast wat er al is en deels nog is uit te breiden: de kassen, de prachtige
tuinen bij de ruïne. Actiepartij is verheugd over de plannen voor het terrein, die hier samen
met de stad en de buurt ontwikkeld zijn en de komende jaren worden uitgewerkt.
Biodiversiteit
Van het allergrootste belang is behoud en versterking van de biodiversiteit, die steeds meer
onder druk komt te staan. Een goed ecologisch beheer van het groen is dan ook essentieel.
Hierbij moeten behalve de parken en plantsoenen ook de ecologische ‘kraamkamers’ die
gevormd worden door de fraaie binnentuinen niet vergeten worden. (Voorbeelden: binnen de
bebouwde blokken tussen Nieuwe Gracht en Ridderstraat).
Om de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren dient Haarlem goed samen te werken met
de (vrijwillige) ecologisch beheerders van Stichting Ecologisch Beheer welke samenwerkt met
Landschap Noord-Holland.
De stadsecoloog moet wat Actiepartij betreft terugkomen.
Hekslootpolder en Poelpolder
Het onderhoud en beheer van de Heksloot- en de Poelpolder moeten in samenspraak en
samenwerking met vrijwilligers en clubverbanden verricht worden.
Mede om de ecologische waarden en de weidevogels alle kans te geven. De Hekslootpolder en
Poelpolder dienen groen te blijven. Het zijn de laatste plekken in Haarlem waar weidevogels nog in
redelijke aantallen voorkomen. (zie ook: hoofdstuk 12 onder weidevogels)
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Actiepartij wil:
- Open graven gedempte grachten en vaarten;
- Openhouden van het bestaande groen, inclusief de groene zoom;
- Uitbreiden van groenvoorzieningen in de wijk;
- Uitbreiden stadslandbouw initiatieven;
- Openhouden van de schooltuinen;
- Aandacht voor weidevogels op de plekken waar zij nog zijn nu het aantal erg terugloopt;
- Aandacht voor bio-diversiteit in de stad door goed ecologisch beheer;
- Een stadsecoloog terug in Haarlem.

12. DUURZAAMHEID, MILIEU EN DIERENWELZIJN
Actiepartij streeft naar een klimaatneutrale stad die waar mogelijk zelf voorziet
in duurzame energie. Dit door gebruik van zonnecollectoren en andere duurzame energiebronnen
en mogelijk door deelname in windenergieprojecten elders. Het voorstel van Actiepartij bij de
verkoop van de aandelen Nuon om de helft van de opbrengst hiervoor te reserveren werd
helaas afgewezen.
Bouwleges
Door bij heffing van bouwleges de mate van duurzaamheid van het bouwproject
(energieprestatie) mee te wegen, kan duurzaam bouwen verder worden gestimuleerd. Hoe
duurzamer het bouwproject, des te meer korting op de bouwleges. (zie hoofdstuk 4,
financiën). Hier vragen de bouwsector en corporaties al lang om, maar in Haarlem was er voor
Actiepartij dit voorstel deed tot nog toe geen meerderheid te vinden.
Milieuplein en recycling
Op het milieuplein van Spaarnelanden moeten inwoners van Haarlem al hun afval kunnen
brengen. Daarmee gaan we illegale stort en vervuiling van de wijken tegen.
Het milieuplein moet volledig zijn ingericht op maximaal hergebruik van het aangeboden
afval. Veel kan weer worden benut als grondstof voor nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld
bouwmaterialen.
Tweedehandshuisraad kan worden hergebruikt. Behalve de bestaande
tweedehandszaken zijn ook de Weggeefwinkel, Mooizooi en Repaircafés uitstekende
initiatieven om hergebruik te bevorderen en verspilling tegen te gaan. Actiepartij omarmt de
cradle-to-cradle filosofie (alle producten recyclebaar tot nieuwe producten met zo min
mogelijk energie).
We zijn voorstander van een verdere uitrol van het scheiden van afval over de stad. Niet
alleen van plastic, papier en glas, maar ook van andere materialen zoals aluminiumblikjes.
Scheiden aan de bron kan bovendien geld opleveren.
Duurzaam inkopen
De gemeentelijke organisatie moet voor honderd procent duurzaam en waar mogelijk
regionaal inkopen. Een van de vele voorbeelden is het gebruik van hout met FSC-keurmerk.
Flesjes bronwater moeten uit de gemeentelijke en de door de gemeente gesubsidieerde kantines
gebannen worden.
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Diverse andere milieumaatregelen:
o Warmtekanonnen zijn uit den boze in winkels met open winkelpuien en –
deuren.
o Milieueducatie aan de jeugd, ook via projecten op scholen, verdient veel
aandacht.
o De wildgroei aan UMTS- en GSM-installaties baart de Actiepartij zorgen. Zij is
voorstander van een uitbreiding van de vergunningsplicht voor het plaatsen daarvan, waarbij ook
gekeken wordt naar de stralingssterkte.
o Bestrijding van zwerfvuil en schoonhouden van de stad verdienen meer
prioriteit; dat geldt ook voor de bestrijding van hondenpoep. De inkomsten uit
hondenbelasting kunnen worden gebruikt voor ‘hondenhaltes’ met poepzakjes
en een betere spreiding van afvalbakken in de stad.
o Graffiti blijft een hardnekkig vervuilend fenomeen. In de aanpak moet ruimte komen voor legale
plekken voor graffiti.
Waterbeheer en riolering
Actiepartij juicht het toe dat steeds meer mogelijkheden ontstaan voor hergebruik van
hemelwater en zogeheten ‘grijs water-circuits’ voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet.
Op termijn verwacht zij dat het huidige rioleringsstelsel geheel plaats zal maken voor innovatieve,
duurzame systemen.
Bij vervanging van riolering moet de gemeente een tweede systeem aanleggen voor afvoer van
het hemelwater. Dit ontlast de waterzuivering en voorkomt overstromingen.
Voor de waterhuishouding in de stad én voor verfraaiing van het stadsbeeld, is verdere
‘ontdemping’ van voormalige grachten en waterlopen een prima ontwikkeling
(Papentorenvest, Amsterdamse vaart, Oostersingelgracht, maar mogelijk ook de Gedempte Oude
Gracht).
De rioolbelasting moet afgestemd zijn op het waterverbruik.
Voor de wateropvang van steeds sterker wordende buien, als gevolg van de klimaatverandering,
is het van groot belang om zo min mogelijk verstening te hebben. Er mag van ons een extra
belasting aan een woningeigenaar worden berekend over het oppervlak van stenen en/of
bebouwing in de tuin.
Gladheidsbestrijding
Bij gladheidsbestrijding moet zo min mogelijk zout in het strooimengsel gebruikt worden om
het milieu te ontzien. Een mengsel van zout met water is effectiever dan zout alleen, omdat
het zich beter over het wegdek verspreidt. Bovendien komt er zo minder zout in de berm
terecht.
Dierenwelzijn
Bij de aandacht voor de leefomgeving gaat het behalve om ecologisch beheer en biodiversiteit
ook om dierenwelzijn. Actiepartij is tegen de jacht op ganzen. Er zijn andere middelen om
overlast tegen te gaan.
Haarlem schiet tekort in haar wettelijke taak voor de opvang van (zwerf)dieren. Het gaat niet
alleen om de subsidie aan het katten- en hondenasiel; ook de opvang van andere diersoorten
moet gegarandeerd worden. Het Vogelhospitaal doet prima werk bij de opvang van vogels en
verdient ten minste hierin te worden gefaciliteerd door de gemeente.
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Kinderboerderijen hebben steun nodig, zowel voor de opvang van zwerfdieren, als voor hun
sociaal-educatieve functie voor de jeugd. Artisklas verdient waar nodig support.
Weidevogels
Het aantal agrarische gebieden waar in verband met het broeden van weidevogels pas na 21
juni gemaaid wordt, moet uitgebreid worden. (zie ook Groen en Recreatie)
Actiepartij wil:
- Een vergroening van de bouwleges;
- De mogelijkheid voor Haarlemmers om al het afval bij het milieuplein te kunnen brengen;
- 100% duurzame inkoop met ook de ILO (Internationale Vakbondsorganisatie) standaarden;
- Open graven van oude stadsgrachten;
- Strengere eisen aan en vergunningsplicht voor UMTS en GSM masten;
- Rioolbelasting op basis van watergebruik;
- Afvalscheiding bevorderen door omgekeerd inzamelen of Diftar.
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