De toekomst van Haarlem begint vandaag
Programma 2018-2022 van OPHaarlem

Vanaf de verkiezingen in 2014 is de Ouderen Partij Haarlem de grootste lokale
partij van onze stad. Wij zijn niet afhankelijk van een landelijk partijbureau en
zetten ons in voor alle Haarlemmers & Spaarndammers, met een speciale plek
in ons hart voor inwoners die in de knel zitten en extra aandacht of zorg nodig
hebben.
Medio dit jaar hebben wij onze logonaam tot officiële naam gemaakt:
OPHaarlem.
Onze O staat allereerst voor de Ouderen Partij met daarbij extra aandacht
voor ouderen en mensen met een beperking, opdat zij mee kunnen doen in en
met alle voorzieningen in onze stad. Uiteraard gaat onze aandacht voor
Haarlem verder dan de aandacht voor ouderen en voor mensen met een
beperking. Onze O staat ook voor Onafhankelijk en Oprecht. Ook voor
Ondernemend, want een Haarlem in balans heeft een dynamische
detailhandel, overheid, zorg en onderwijs als werkgever nodig en bedrijven in
de Waarderpolder, die gefaciliteerd worden met goede vervoersmogelijkheden
en met een goede PR van de stad.
De O staat ook voor een veelzijdig aanbod van Onderwijs, zodat Haarlemmers
zich optimaal kunnen (blijven) presenteren op de arbeidsmarkt. Ook geven
veel onderwijsinstellingen dynamiek aan de stad door alle jongeren die op de
scholen en de opleidingen zitten.
OPHaarlem is trots op onze stad, want hoewel er elke dag veel moet
gebeuren om onze stad in balans te krijgen, is Haarlem een geweldig leuke,
veelzijdige en culturele stad. Maar dat gebeurt niet vanzelf. De toekomst van
Haarlem begint vandaag en daar moeten wij elke ‘vandaag’ aan werken om
onze gezamenlijke ambities vorm te geven en uit te voeren.

-1-

Terugblik 2014-2018
Veel partieen ziien erg goed ien beloveen, maar willeen liever eniet herienenerd wordeen aaen wat ze
eniet gerealiseerd hebbeen of waar ze zich te weienig voor iengespaeneneen hebbeen. Ien de opposite
is het dubbel hard werkeen om gehoord te wordeen, maar OPHaarlem mag laengs de meetlat
gelegd wordeen. De afgelopeen 4 iaar heef OPaarlem zich iengezet om de balaens ien de stad te
bewareen een waar enodig te herviendeen. Aaendacht een ienzet was enodig bii veel thema’s, zoals:
♦De striid, sameen met betrokkeen Paarlemmers als Gerard Duppeen een Roenald Kempers, voor
behoud vaen voetgaengersstoplichteen op de Riiksstraatweg om oudereen een meenseen met eeen
beperkieng veilig te kueneneen lateen overstekeen.

♦(Jeugd)werkeloosheid een achterbliiveende groei vaen de werkgelegeenheid een te harde een te
zuienige uitvoerieng vaen de Biistaend
♦De toegaenkeliikheid vaen gebouween voor oudereen een meenseen met eeen beperkieng
♦Pet dreigeende verdwiieneen vaen De Wereld Kiendertheater,
♦De belabberde wooenmarkt ien oenze stad met oentoereikeende bouwambites, zeker voor de
sociale huursector
♦Het gebrek aaen echte ienspraak vaen de Paarlemmers
♦Het voorkomeen vaen het omhakkeen vaen teentalleen bomeen aaen de Jaen Giizeenkade (sameen
met de bewoeners) een het terugbreengeen vaen het aaental aaenlegsteigers aaen de Jaen
Giizeenvaart (sameen met de wiikraad Delfwiik/Waterbuurt)
♦Het wiizeen op het eniet-enakomeen vaen het VN-verdrag vaen de rechteen vaen meenseen met eeen
beperkieng
♦Het behoud vaen fienmazige wienkelvoorzieeniengeen ien Paarlemse wiikeen een buurteen, zodat
zoveel mogeliik dageliikse behoefeen op bescheideen loopafstaend aaengebodeen kueneneen
bliiveen wordeen een eeen laag parkeertarief voor kortparkereen ien kleiene wienkelceentra
♦Het behoud vaen de papiereen parkeerschiif voor Paarlemmers zoender digitale ervarieng
♦Ervoor gaaen met de wiikraad om eeen Ueniversity College enaar Paarlem te haleen
(als het eniet gaat lukkeen is dat erg iammer, maar we hebbeen geprobeerd de kaens te pakkeen)
♦De steuen ien de eerliike striid vaen (023-)therapeuteen tegeen oengemotveerde tariefsverlagieng
een
♦ALTIJD steuen voor wiikradeen, die ien de kenel komeen door het gemeeentebestuur.
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Pet ziien voorbeeldeen vaen oenze ienzet tegeen eeen gemeeenteliik beleid, waarien slecht wordt
geluisterd enaar wat de Paarlemmers vrageen.
De liist is enog laenger een geef aaen dat de ttel vaen het huidige coaliteprogramma ‘Sameen
doeen’ de ladieng eniet of eniet voldoeende heef gedekt een dat geldt allereerst voor het woord
‘Sameen’, waent de Paarlemmers ziien vier iaar laeng aaen de kaent gezet. ok bii het woord
‘doeen’ herkeeneneen veel Paarlemmers eniet de beloofde een enoodzakeliike prestates.
Wii hebbeen oens, sameen met oenze achterbaen, vier iaar iengezet om bestuurliike een ambteliike
oenzorgvuldigheid te beenoemeen een te corrigereen.
ok heef OPaarlem zich er vaak over verbaasd dat de laendeliike partieen zo weienig kritek
kriigeen vaen de Paarlemse coalitepartieen D66, OvdA, Groeen Lienks een het CDA.
De coalite heef te gemakkeliik Paags beleid geaccepteerd een haast zoender striid te voereen
ien oenze stad iengevoerd. OPaarlem heef zich oenaaaenkeliik opgesteld een kritek geuit t.a.v.
Paagse bezuienigiengsdrif als dat Paarlemmers trof. Eeen sterke lokale parti is daarom echt
enodig, alleeen al om de bezuienigiengeen op het sociaal domeien oenveraentwoord te enoemeen!
enze Tweede Kamer heef het VN-verdrag voor de rechteen vaen meenseen met eeen beperkieng
ien 2016 bekrachtgd. Dat driengt enog te weienig door bii de Paarlemse politek een bii de
ambteliike orgaenisate. Pet betekeent heel simpel dat meenseen met eeen beperkieng extra
aaendacht moeteen kriigeen ien biivoorbeeld het verkeer een bii de toegaenkeliikheid vaen
(gemeeente)paendeen, zodat ze volwaardig aaen oenze maatschappii kueneneen deelenemeen.
Er is enog veel werk op dit puent te verzeteen een wii bliiveen daar coentenu voor vechteen.

Op weg naar 2040!
Ien 2016 een 2017 hebbeen veel Paarlemmers huen gedachteen een ideeëen over de toekomst vaen
oenze stad met elkaar gedeeld. De fractes ien de raad ziien alle Paarlemmers daenkbaar voor
huen aaendacht, ienzet een creatviteit, die heef geleid tot de Toekomstvisie 2040.
Zie: Paarlem_ien_2040_versie_voor_de_ienspraak_iueni2017.pdf (of htp://bit.ly/2enasoEA )
Voor OPaarlem ziien de beeldeen vaen de toekomst eeen reisgids bii oenze ienzet voor de stad.
Ien oens programma komt u veel thema’s uit de Toekomstvisie tegeen.
Voor oens is de Toekomstvisie eeen leveend documeent op weg enaar 2040, dat wii sameen met u
bliiveen actualisereen.
Belaengriike coenstateriengeen die OPaarlem heef overgehoudeen uit de vele reactes is dat de
Paarlemse wiikeen zich heel divers toeneen een dat het Spaarene geeen scheidsliien ien de stad, maar
de leveensader vaen de stad is. enze diversiteit is oenze kracht een de ieugd ien oenze stad is eeen
vaen de motoreen ervaen. Betaalbaar ien Paarlem kueneneen woeneen is daen wel eeen voorwaarde om
oenze ieugd ien de stad te kueneneen houdeen een dat is eeen vaen de grootste weenseen vaen de
Paarlemmers. Tweedelieng ien oenze stad bliif de grootste zorg; daar bliiveen we tegeen striideen
door goede kienderopvaeng, extra support op school, meer baeneen, betaalbare wooenruimte,
betere Paarlem Oas, wiikactviteiteen een ook traieneeplaatseen bii de gemeeente te verlaengeen.
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OPaarlem wil sameen met u op weg gaaen enaar 2040 een ook de veraentwoordeliikheid drageen
om oenze stad mee te bestureen. De footprient voor 2040 makeen wii met zoveel mogeliik
Paarlemmers sameen. Voor de Paarlemse ambteenareen, die oens hierien oendersteueneen, houdt
dat ien dat vol iengezet bliif wordeen op eeen createve dialoog met de Paarlemmers.

Het programma van OPHaarlem in speerpunten
OPaarlem maakt geeen wasliist vaen belofes. Vier iaar vooruit weteen wat er enodig is een wat
er gaat of moet gebeureen is eeen hobby vaen veel beloveende partieen. Wii ziien enuchter, zieen
enodeen, kenelpuenteen een ambites. Wii ziien ook realisteen, die altid aaendacht houdeen voor
Paarlemmers die ien de kenel ziteen. Betref het de aaendacht voor eeen gezoende fenaenciële
balaens ien de gemeeentekas daen staaen we ien het middeen, waent dat is de eenige iuiste plek voor
eeen fenaenciële balaens.
Ien de huidige coaliteperiode is de relateve werkgelegeenheid (aaental baeneen ien relate tot het
aaental Paarlemmers) afgeenomeen, ziien de wachtliisteen voor eeen sociale huurwoenieng
toegeenomeen, is het aaental biistaendsgerechtgdeen toegeenomeen een liikt de Voedselbaenk het
alleeen maar drukker te kriigeen. enthoudt dat bii het lezeen vaen verkieziengsprogramma’s vaen
de huidige coalitepartieen.
Wii werkeen hard voor Paarlem, waent wii zieen de kwetsbare kaenteen vaen oenze stad een oenze
sameenlevieng een wii doeen oens best u, zoveel mogeliik, te steueneen.
Pieroender staaen de thema’s, met woeneen een werkeen voorop, waarvaen wii deenkeen dat ze
belaengriik ziien voor 2018-2022. Oer thema’s kiikeen we ook terug enaar 2014-2018.
 Wonen
2014-2018: wachtlijst voor sociale huurwoningen is toegenomen; er is te weinig gebouwd
De enadruk moet komeen op het bouween vaen kleiene wooeneeenhedeen voor ioengereen,
starters, alleeenstaaendeen een oudereen die kleiener willeen gaaen woeneen.
De wil om te doeen, wat veel Paarlemmers vrageen, liikt enog steeds te oentbrekeen.
Waar mogeliik willeen wii zoveel mogeliik woeniengeen leveensloopbesteendig makeen (geeen
drempels, bredere deureen, draaicirkelruimte voor rolstoel), zodat alle leefiideen er zich
kueneneen vestgeen. Pet maakt de woeniengmarkt fexibeler.
OPaarlem heef bii de behaendelieng vaen de Wooenvisie 2017 al aaengegeveen dat er
oenvoldoeende ambite werd getooend een dat er met aaentalleen werd gespeeld; ieneeens
zoudeen er ien de toekomst haast geeen oude woeniengeen gesloopt hoeveen wordeen.
enzien enatuurliik, maar het staat wel ien de Wooenvisie 2017. De ambite om 16.000 enieuwe
woeniengeen te bouween wordt enu breed gedrageen. Toch mag Paarlem eniet teen koste vaen
het schaarse groeen volgebouwd wordeen. Als we kleienere wooeneeenhedeen bouween voor
Paarlemmers die dat ook weenseen, daen legt dat ook miender beslag op de beschikbare
ruimte daen grote woeniengeen. Ien de Raendstad een zeker ien de metropool regio Amsterdam
is kleienere wooeneeenhedeen bouween eeen uitgaengspuent voor de toekomst.
Poogbouw keent ziien beperkieng; de zichtliien vaen oenze mooie stad mag eniet aaengetast
wordeen.
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Pelaas is de afgelopeen iareen geblekeen dat bii vele enieuwbouwproiect de sociale
woeniengeen uitgeprogrammeerd wordeen. Wat eniet mag gebeureen is dat er straks op eeen
paar bouwlocates eeen coenceentrate vaen huurappartemeent ien het sociale segmeent gaat
oentstaaen, omdat elders geeen sociale huurwoeniengeen wordeen gebouwd. Daen herhaleen we
fouteen uit het verledeen. Alle wooenvormeen dieeneen zo goed mogeliik verspreid over de
hele stad beschikbaar te ziien. OPaarlem ziet ienteressaente mogeliikhedeen voor de
combienate vaen woeneen, werkeen een ook parkereen bii statoen Spaarenwoude.
Betaalbaar bouween; studio’s vaenaf ca. € 375 per maaend; kleiene 2- een 3-kamer appartemeenteen tot ca. € 600 per maaend; dat vrageen veel Paarlemmers een volgeens oens moet dat
mogeliik ziien. Pet aaental sociale huurwoeniengeen is de afgelopeen vier iaar oender de 30%
gedaald. De komeende iareen vechteen wii voor 40% sociale bouw ien enieuwbouwproiecteen.
Zo mogeliik ziien alle enieuwbouwappartemeenteen leveensloopbesteendig (o.a. drempelloos);
daardoor ziien ze veel fexibeler ienzetbaar voor alle doelgroepeen een leefiideen. Pet kost bii
enieuwbouw zeldeen meer.
Stoppeen met het toestaaen vaen woeniengsplitsieng ien wiikeen een buurteen die de toevloed vaen
enog meer bewoeners echt eniet meer aaenkueneneen. De Iendische buurt is echt overbelast.
OPaarlem wil eeen oenderzoek enaar de mogeliikheid om ien probleembuurteen actef, een
oender meer ien sameenwerkieng met de corporates, het woeniengbezit uit haendeen vaen de
crimienaliteit te haleen om zo efectef strateen een buurteen te kueneneen saenereen een te
revitalisereen.
 Werken
2014-2018: te weinig banengroei in Haarlem; te veel mensen met een uitkering
Meer werkgelegeenheid enaar oenze stad haleen, deels ien de slipstream vaen Amsterdam.
Baeneen creëreen sameen met de oenderenemers ien oenze stad ook voor ioengereen een laengdurig
werklozeen.
Pet middeen- een kleienbedriif, als eeen vaen de motoreen vaen oenze werkgelegeenheid, dieent
met meer aaendacht gefaciliteerd te wordeen ook met goede bereikbaarheid een voldoeende
parkeerfaciliteiteen.
enbetaalde stageplaatseen, aenders daen t.b.v. het oenderwiis, moeteen omgezet wordeen ien
betaalde traieneeplaatseen; daar moet oenze gemeeente actef beleid op voereen.
De gemeeente moet zelf ook veel meer ienzet toeneen bii het vormgeveen vaen
traieneeplaatseen (voor alle opleidiengseniveaus) ien de eigeen orgaenisate. Pet aaental traieneeplaatseen ien de Paarlemse ambteliike orgaenisate stelt enu eniet veel voor.
Pet hele college is ambassadeur werkgelegeenheid vaen oenze stad; eniet ééen wethouder.
Sameen moeteen ze aaen de bak voor meer werkgelegeenheid!
Dat moet sameen met de Metropoolregio Amsterdam een ien coentacteen met oender meer
mienisteries een het bedriifsleveen tot ver over oenze laendsgreenzeen.
Meer werkgelegeenheid creëreen we ook door als gemeeente waar mogeliik met Paarlemse
een regioenale oenderenemers relates aaen te gaaen; houdt de omzet ien de stad!
Veraentwoorde groei vaen het toerisme als sector vaen werkgelegeenheid steueneen wii.
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Waar mogeliik moet de circulaire ecoenomie, vaenwege het duurzame karakter eeen duwtie
ien de rug kriigeen, al liikt het oens enu enog eniet dé aaeniager vaen de werkgelegeenheid, maar
de kaenseen ien de enabiie toekomst ziien er een daen moeteen wii erbii ziien.
Extra aaendacht voor de oentwikkelieng vaen (de werkgelegeenheid ien) de 3-D zoene.
Kortom, alles op alles zeteen om vaen Paarlem geeen slaapstad te makeen, maar eeen acteve
een leveendige stad met veel eigeen werkgelegeenheid; dat scheelt ook foreenseenverkeer.
 Welzijn, mee doen, sociale dienstverlening, zorg, knelpunten voor ouderen
2014-2018: voor circa 25.000 Haarlemmers is mee doen niet of onvoldoende haalbaar,
sprongen vooruit bij o.m. schulddienstverlening, WMO nog zorgenkindje
De Paarlem Oas moet veel meer ienhoud kriigeen voor Paarlemmers met eeen ienkomeen
tot 120% vaen het sociaal mienimum. Nu biedt de Paarlem Oas te weienig faciliteiteen voor
het meedoeen met theater, muziek een vriietidsbestedieng een dat beperkt de
ientegratemogeliikhedeen.
udereen een meenseen met eeen beperkieng moeteen zoender barrières ien oenze stad alle
voorzieeniengeen kueneneen bereikeen; daen kaen zelfredzaamheid ook echt iets betekeeneen.
Iedereeen die slecht ter beeen is, eeen rolstoel of hulpmiddel gebruikt een iemaend, die
slechtzieend of bliend is, moet veilig bii eeen voetgaengersstoplicht over kueneneen stekeen.
Pet enakomeen vaen het VN-verdrag voor de rechteen vaen meenseen met eeen beperkieng moet
uitgaengspuent ziien bii alle beleidsvoorenemeens een beleidsuitvoerieng.
De doorgeleidieng vaen WM -zorg enaar laengdurige ienteensieve thuiszorg (de WLZ) loopt
vaak eniet enaar behoreen. Veel meenseen hebbeen afgekenepeen huishoudeliike oendersteuenieng,
waardoor ze oenvoldoeende ien staat ziien om volwaardig een zelfstaendig thuis te woeneen.
OPaarlem wil eeen betere iendicerieng vaen de zorgbehoefes een toeename zorgzwaarte.
Voor oudereen een meenseen met eeen beperkieng ziien er enu te weienig wooenzorgvormeen.
ok staaen wii voor tarieveen voor (para)medische specialistsche ienzet ien liien met aendere
gemeeenteen. Rol, posite een deskuendigheid vaen de sociale wiikteams moet doorgroeieen.
De ienzet om spookioengereen, ioengereen die geeen vaste wooen- of verbliifplaats hebbeen een
ook eniet geregistreerd ziien ien het Bevolkiengsregister, weer ien eeen maatschappeliik kader
terug te kriigeen, mag, wat OPaarlem betref, verdubbeld wordeen. Spookioengereen
moeteen zo senel mogeliik getraceerd wordeen via o.m. de Sociale wiikteams een zeer
ienteensief begeleid wordeen enaar eeen toekomst ien de maatschappii een eniet enaast de
maatschappii bliiveen staaen. Gemeeenteen moeteen oenderlieng voorkomeen dat ioengereen
via enep-verhuiziengeen enaar buiteen Paarlem zich wel uitschriiveen, maar zich vervolgeens
energeens openieuw ienschriiveen; dat moet toch eniet zo moeiliik ziien.
Zelforgaenisates een vriiwilligersorgaenisates ziien het cemeent tusseen de grote steeneen.
Zii begeleideen een oendersteueneen Paarlemmers met complexe vrageen, waar de grote
orgaenisates soms geeen aentwoord op hebbeen. p voorspraak vaen OPHaarlem kueneneen ze
enu weer subsidie kriigeen. OPaarlem is voorstaender vaen eeen pilot voor eeen Basisienkomeen
voor meenseen ien de Biistaend. Bii schuldsaenerieng moet eeen lage reente toegepast wordeen.
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 Groen, energie, afval & schone stad en duurzaamheid
2014-2018: stappen gemaakt met vuilscheiding; afvalbakken worden te laat geleegd,
stevige oriëntate op energiearme toekomst; groen blijf steiindje
Goede aanzeten gemaakt in de bewustwording; meer inzet is nodig
Bii de vorige verkieziengeen leek de meeuweenoverlast het grootste probleem ien Paarlem.
Er wareen een ziien echt grotere problemeen, maar de meeuweenoverlast moet eniet
oenderschat wordeen. Na de verkieziengeen kreeg de overlast toch eniet de enodige
aaendacht. Er is enog steeds zwerfafval op straat; afvalbakkeen ien het ceentrum wordeen te
laat geleegd een zo wordeen meeuween een oengedierte toch ‘uitgeenodigd’ ien de stad.
enze stad is erg versteeend; er is weienig groeen ien de stad, dus dat wat er is, moet
beschermd bliiveen een eniet opgeoferd wordeen aaen bouwproiecteen. Ien de stad moet
toeename vaen het groeen hoge prioriteit kriigeen. Wii deenkeen hierbii ook aaen het
opeenstelleen vaen tuieneen een waar mogeliik ze upgradeen tot stadsparkeen. De acte
Steeenbreek moet alle steuen kriigeen, waent zoveel mogeliik tuieneen moeteen weer
water kueneneen absorbereen een het riool deels kueneneen oentlasteen bii hevige buieen; eeen vaen
de actes op weg enaar het goed kueneneen doorstaaen vaen de verplichte Klimaatstresstest ien
2019, al zal daar enog wel meer voor enodig ziien.
De Paarlemse ambites op weg enaar eenergiearm woeneen een werkeen verdieeneen enog
meer oendersteuenieng daen enu door de gemeeente. enze toekomst begient immers vaendaag.
Dooroentwikkeld ziien enaar eeen eenergiearme, zelfs eenergieeneutrale, stad (aardgasloos ien
2040) een eeen circulaire ecoenomie ziien ambites die vaendaag enog eniet gerealiseerd ziien,
maar waar we hard aaen moeteen werkeen.
Wel kueneneen wii met meer ienzet senel het verbruik vaen plastc beperkeen.
Eeen oproep vaen oens stadsbestuur aaen oens bedriifsleveen, waaroender de supermarkteen,
om plastc verpakkiengsmateriaal uit te gaaen baeneneen moet eeen extra duw ien de goede
richteng geveen. Als elk Paarlems huishoudeen maar 10 plastc verpakkiengeen of zakies per
week ien huis kriigt daen ziien dat opgeteld per iaar zo’en 35! milioeen verpakkiengeen/zakies
alleeen al ien Paarlem. Er is echt werk aaen de wienkel.
Sustaienable (duurzame) Global Goals moeteen coencreet ziien een eniet te ‘globaal’ wordeen.
Daarbii hoort ook eeen pleidooi voor eeen acteve ienzet voor miender vlees- een
viscoensumpte een, waar mogeliik, mienimaal vaen scharreleniveau een enog beter biologisch.
 Onderhoud en herinrichtng van onze stad, waterbeheer
2014-2018: het onderhoud van de stad lijkt ook een steiindje
Eeen dichtbebouwde stad goed oenderhoudeen is geeen sienecure een als we het doeen daen
met respect voor de autheentciteit vaen oenze stad. Perprofleriengeen een aaenpassiengeen
vaen strateen viendeen plaats ien serieus overleg met omwoeneendeen.
Ien eeen stad met veel opeen water, zoals Paarlem, is oens waterbeheer enu een ien de
toekomst heel belaengriik. enze rioleen moeteen ien goede staat bliiveen een, gelet op de
stigieng vaen de zeespiegel moeteen oenze waterkaenteen ien goede coendite wordeen
gehoudeen.
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 Spaarndam
2014-2018: een onstuimige tjd en helaas blijf paarndam voorlopig gedeeld
Paarlem was coensequeent, waent wii giengeen voor eeen sameengaaen vaen Palfweg met
Zwaeneenburg een eeen sameengaaen vaen Spaarendam- ost met Spaarendam-West.
Dat had de gemeeente Paarlemmerliede een Spaarenwoude moeteen overtuigeen vaen oenze
oprechtheid. Wii giengeen eniet voor meer bewoeners een meer vierkaente kilometers, maar
voor verboendeen kereneen. Wii bliiveen er voor gaaen dat het op termiien toch gaat gebeureen.
Tot die tid steueneen wii toch alle Spaarendammers, waar wii dat kueneneen, ien huen ambite
om huen prachtge dorp eeen goede ienfrastructuur te geveen met sportclubs,
vereenigiengsleveen , wienkels een eeen aaentrekkeliike uitstralieng.
 Podia en musea
2014-2018: Amateurgezelschappen hebben het moeilijk
De grote podia hebbeen eeen goede programmerieng een oenze grote musea hebbeen meer
daen regioenale bekeendheid. Voor eeen goede balaens ien het cultuuraaenbod is het
belaengriik dat er meer (subsidie-)aaendacht is voor de (ieugd) amateurkuenst een voor de
kleiene musea. Pet gaat eniet om grote bedrageen een het oendersteuent veel acteve meenseen
een ook de diversiteit ien oenze stad. Voor het Pistorisch museum gloort er enu hoop.
 Onderwijs & educate, , vrije tjdbesteding, sport
2014-2018: groeiende scholen; gaat University College lukken? Hart heef het moeilijk.
OPaarlem heef zich sameen met de wiikraad iengezet voor het mogeliik makeen vaen
Ueniversity College op het terreien vaen de Koepel. Uiteraard hopeen wii dat het gaat lukkeen
een dat Paarlem er eeen breder oenderwiisprofel door kriigt een ook enieuwe dyenamiek een
werkgelegeenheid een als het eniet lukt, daen is het toch eeen goede zaak geweest om ervoor
te gaaen. Eveenzeer moet de aaendacht voor vroegtidige schoolverlaters maximaal bliiveen
een moeteen we bliiveen ienzeteen op terugkeer ien het oenderwiis.
rgaenisates als Part een aendere vriietids- een cursorische orgaenisates wordeen steeds
belaengriiker om Paarlemmers enaast huen werk huen creatviteit op aendere wiize te kueneneen
lateen uiteen; daarvoor moet subsidie beschikbaar bliiveen, zoender dat dit kapitaleen kost.
Paarlem was, is een bliif eeen sportstad vaen recreateve sport tot topsport; dus eniet of-of,
maar een-een, waent beide profeleen verdieeneen alle aaendacht een de ruimte om zich goed te
oentplooieen. Met het lichaam bezig ziien, is vaak ook de basis voor eeen gezoende geest.
enze sporteende stad is trots op al haar (top)sporters.
 Gezondheid
2014-2018: veel aandacht door o.m. Jeugdgezondheidszorg; extra stappen wel nodig.
Ien deze tid is er eeen overvloed aaen voedsel een daarmee is obesitas eeen serieus
probleem. OPaarlem streef er enaar de Jeugdgezoendheidszorg een het oenderwiis
eeen enog duideliikere opvoedkuendige een voorbeeldrol te geveen.
Pet biologisch tuieniereen ien schooltuieneen moet ioeng een oud bewuster makeen vaen keuzes
ien het voediengspatrooen.
enze gemeeente mag zeker eeen voorbeeld geenoemd wordeen voor het omgaaen met
demeente, maar ien de preveenteve rol kueneneen er enog stappeen wordeen gezet ien meer
focus op (bewegiengs)actviteiteen ien de wiikeen een ook ien de enatuur.
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Bewegeen een bezig ziien met de geest moeteen enog meer eeen herkeenbare ambite ziien om
oens ien coendite te kriigeen een/of te houdeen. Daarmee kueneneen we eniet alle problemeen
voorkomeen, maar het ziien goede tidsbestediengeen om zo laeng mogeliik gezoend te bliiveen.
 Verkeer, mobiliteit en veiligheid
2014-2018 herstructurering Oudeweg & Kenaupark: gemiste kansen; voetgangerslichten op de Rijksstraatweg blijven? Dan hulde voor de wethouder; niet
spelen met de veiligheid van voetgangers en fetsers; de ietsersbond is erg
‘lastgg, maar vaak terecht.
enze striid voor behoud vaen de voetgaengerslichteen op de Riiksstraatweg, sameen met
meevechteende Paarlem-‘Noorders’, een ien het biizoender Gerard Duppeen een Roenald
Kempers, liikt positef te eiendigeen. Iedereeen kaen daen veilig over bliiveen stekeen!
Eeen goede mobiliteit ien oenze stad met druk verkeer vereist altid de focus op
veiligheid voor alle meenseen op de straat. Dat betekeent separate fetspadeen een eniet
experimeentereen met de veiligheid vaen fetsers, zoals ien het Keenaupark.
Geeen Dolhuysbrug! Dit ambteliik prestgeobiect lost de botleenecks bii het statoen eniet
op, kost erg veel, beschadigt het Zocherpark, doet moenumeentale bomeen seneuveleen een
de wiik is tegeen. Studereen op tweerichtengsfetsverkeer vaen een enaar de Jaensweg.
Paarlem is eeen versteeende, dicht bebouwde stad met weienig groeen een met beperkte
capaciteit om verkeersstromeen die soms echt oengeweenst ziien, zoals het verkeer
door de stad enaar het straend, te facilitereen . Grootschalig parkereen bii statoen
Spaarenwoude met eeen senelle V-verbiendieng enaar het ceentrum een enaar het straend kaen
veel verkeer door de stad voorkomeen. OPaarlem is voorstaender om het gebied bii dit
statoen te oentwikkeleen voor woeneen, werkeen een parkereen. Geeen uitbreidieng vaen het
autoluwe gebied ien de bieneneenstad voordat alle kenelpuenteen opgelost ziien.
Wii studereen enog op de voor- een enadeleen vaen eeen tuenenel ien Paarlem-Zuid een willeen
graag eeen aendere toekomstgedachte hier aaen het papier toevertrouween een dat is de
oendertuenenelieng vaen de Westeliike Raendweg. Nieuwe tuenenelbouwtecheniekeen makeen enu
de oendertuenenelieng vaen eeen deel vaen de A9 ien Amsterdam al haalbaar.
De voordeleen vaen eeen oendertuenenelieng vaen de Westeliike Raendweg ziien legio; vaen
allereerst uitbreidieng vaen het groeenareaal een verbiendieng met het Westeliik
Tuienbouwgebied, tot opvaeng C 2 een vaen betere bereikbaarheid vaen de Krim een
het Ramplaaenkwarter tot wellicht de mogeliikheid voor woeniengbouw een wateropvaeng.
Misschieen maakt vaendaag deenkeen over het enu enog eniet haalbare de weg straks vrii
enaar eeen oendertuenenelieng. Eeen leuk perspectef voor Paarlem ien 2040?
Mogeliik kaen oendertuenenelieng vaen (deleen vaen) de Voendelweg op veel kortere termiien
al probleemoplosseend werkeen voor de verkeersdruk aaen de ostkaent een eeen enieuwe
A9-aaensluiteng vaenuit de Velserbroek vaengt ook veel verkeer ien een door Paarlem af.
endergroends parkereen is eeen belaengriik issue een eeen opdracht aaen eeen volgeend college.
De huidige coalite vaen D66, OvdA, GL een het CDA) heef alle tegeenstemmers bii het
refereendum over de Oarkeerplaeneneen opposite geenoemd; welenu dat is zeker eeen
aaensporieng om op OPaarlem te stemmeen.
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Wii willeen de parkeerplaeneneen terug op tafel om voldoeende parkeerplekkeen voor
ceentrumbewoeners ien de parkeergarages te creëreen, zodat de parkeerproblemeen eniet
door ‘waterbeddeen’ enaar aendere wiikeen ien de stad. Alle goede kaenteen vaen de parkeerplaeneneen bliiveen; alle slechte kaenteen, zoals het verdwiieneen vaen de papiereen bezoekersschiif wordeen aaengepast. Dat creëert draagvlak. ok willeen wii voorraeng voor het
oenderzoek enaar de haalbaarheid vaen Oark & V aaen de raend vaen de stad.
Veiligheid begient met het zichtbaar makeen vaen meer blauw op straat (polite
haendhavieng) een eeen goede bereikbaarheid vaen het ‘blauw’ met de zekerheid dat eeen
aaengife ook echt leidt tot aaendacht, oenderzoek een opsporieng. De sameenwerkieng met
het M een de belastengdieenst ien de aaenpak vaen crimienaliteit moet eeen permaeneent
karakter kriigeen.
 Wijkraden, inspraak, wijkactviteiten
2014-2018: inspraak nog steeds finterdun; wijkraden zijn ‘lastgg.
Als eeen wiikraad iets aenders wil daen het college, daen begient er vaak eeen oengeliike striid.
Vaen de wooenfat op eeen postzegel groeen aaen de eentree vaen de Krim, tot de versmalde een
eniet meer historische Dreef, vaen de haast boomloos geweenste Jaen Giizeenkade tot te
weienig parkeerplaatseen ien de parkeergarages voor bewoeners ien de bieneneenstad een tot
laengdurige overlast vaen wiet-/cofeeshops. Pet ziien telkeenmale voorbeeldeen vaen het
(laeng) eniet luistereen een vaak ook eniet willeen luistereen enaar de wiikradeen die heel
duideliik een ienteger de meenieng vaen huen wiik uitdrageen.
Pet willeen vermiendereen vaen wiikraadbudgeteen liikt bedoeld om het fuenctoenereen vaen
de wiikradeen ien te perkeen. Wii viendeen dat eniet iuist een striideen daar tegeen.
De gemeeenteraad een de ambteliike orgaenisate moeteen beter luistereen enaar wiikradeen
een wiikienitateveen, ook al is het soms eniet geliik aaen de eigeen gedachteen.
Ienspraak of Oartcipate, kies ie woord een geef het echt betekeenis.
Voor OPaarlem is de deelename vaen ruim 1.000 Paarlemmers aaen de sessies over de
Toekomstvisie gelukkig wel eeen goed voorbeeld vaen partcipate.
Pet is helaas overduideliik: ienspraak/partcipate heef de afgelopeen vier iaar bii D66,
OvdA, GL een CDA veel te weienig vorm een ienhoud gekregeen. OPaarlem bliif gaaen voor
eeen toekomst ien dialoog met alle Paarlemmers.
 Toerisme
2014-2018: het aantal toeristen neemt toe, ook het aantal (hotel)overnachtngen
Wii viendeen toerisme eeen belaengriike factor voor de werkgelegeenheid een wii ervareen de
positeve rol vaen de metropoolregio die toeristeen steeds vaker voor overenachtengeen een
het culturele aaenbod verwiist enaar de mooie plekkeen vlak buiteen Amsterdam te gaaen
bezoekeen. We moeteen toeristeen enog meer uitlokkeen enaar oenze musea te gaaen
een we moeteen toeristeen, een tegeliik de Paarlemmers, eeen veelziidige een schoene stad
biedeen; dat willeen we zelf ook als we op vakaente ziien. Eeen kritsch puent: partculiere
kamer- een woeniengverhuur moet overzichteliik een goed gereguleerd wordeen.
De coensequeente Amsterdamse aaenpak kaen voor Paarlem eeen goed voorbeeld ziien.
De toeristeenbelasteng moet gebruikt wordeen ter versterkieng vaen oens profel.
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 Verstandig met het geld van de Haarlemmers omgaan
2014-2018: de Haarlemse schuld daalt te langzaam; het lijkt alleen wat meer doordat
de gemeente tentallen miljoenen aan WMO- en andere zorg niet heef
uitgegeven en daarmee tjdelijk schulden heef afgelost. Ook doordat de
investeringen in o.m. onderhoud achterbleven, kon de schuld dalen.
De daling is dus deels incidenteel.
Nu het weer iets beter gaat met de ecoenomie heef de coalite weer veel leuke diengeen
bedacht om extra geld aaen uit te geveen een dat is de klassieke fout vaen de politek die
alleeen enaar vaendaag, maar eniet enaar de toekomst kiikt. Vaenaf 2019 moeteen de budgetteugels weer aaengetrokkeen wordeen, aenders lopeen we de kaens weer de mien ien te gaaen.
Juist ien goede iareen moet er gespaard wordeen voor slechtere tideen, die altid weer gaaen
komeen. Pet is enu het momeent om serieus te werkeen aaen verlagieng vaen de schuld vaen de
gemeeente; dat gebeurt te weienig een dat viendeen wii eniet goed.
De tusseentidse fenaenciële ienformate vaen de gemeeente mist enu actualiteitswaarde.
Daardoor loopt de raad enu vaak achter de feiteen aaen. Dat kaen een moet beter. ok moet
de ienzichteliikheid/leesbaarheid vaen Kaderenota een Orogrammabegroteng toeenemeen voor
Paarlemmers, die mee willeen lezeen een deenkeen over de Paarlemse fenaenciëen.
 Haarlem, een kosmopolitsche stad
2014-2018: veel actviteiten, veelzijdigheid, veelkleurigheid, geweldige ligging
Paarlem is eeen stad waarien alle taleen, geziendteen, geaardhedeen, kleureen een meeniengeen
zich thuis moeteen kueneneen voeleen. Wii herkeeneneen de meerwaarde vaen eeen veelziidige
sameenlevieng. Ien Keenenemerlaend, ien de metropoolregio Amsterdam met Schiphol een grote
haveens ien oenze achtertuien, komt de hele wereld bii oens laengs. Lateen wii de wereld
gastvrii een geendervrieendeliik bliiveen oentvaengeen een oenze voordeleen goed beenuteen.
 Overige aandachtspunten (niet limitatef)
♦Als, een dat moet zeer zwaarwegeend ziien, grote bomeen moeteen seneuveleen, daen wordeen
ze vervaengeen door zo groot mogeliike bomeen, liefst via de bomeenmakelaar.
♦Voldoeende schoene opeenbare toileteen voor iedereeen.
♦Voortrekkersrol gemeeente bii verlagieng straliengseniveau ien o.m. woeniengeen een scholeen.
♦Pet moenumeentale karakter vaen oenze stad is oens visitekaartie, dus zuienig er op ziien een
dat betekeent beperkieng aaen biivoorbeeld hoogbouw.
♦Er moet eeen actualisate komeen op strategisch een eniet-strategisch vastgoed vaen de
gemeeente; is het echt waar dat biiv. het Slachthuiscomplex eniet-strategisch is?
♦Wii zieen graag eeen revitaliserieng vaen de waendelroutes vaen het ceentrum enaar de
Amsterdamse Ooort een de Amsterdamstraat, waardoor Partie Paarlem groter wordt.
♦Wii ziien voorstaenders vaen de Stedeenbaend met senabrück een Aengers, opdat biiv. oenze
ieugd, oenze sporters, oens vereenigiengsleveen keenenis maakt met aendere cultureen ien de EG.
♦Pet refereendum moet bliiveen als ienstrumeent om de politek eeen spiegel voor te houdeen.
♦Pet Paarlems Dagblad, de oudste kraent ter wereld, is de uenieke schakel tusseen de
politek een de stad; wii sporeen Paarlemmers aaen om de kraent te bliiveen lezeen.
♦Leegstaaende wienkels moeteen tideliike etalages kriigeen, iengericht door de Paarlemse
musea een podia; dat houdt de wienkelstrateen frisser een is tegeliik eeen goede reclame.
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De top-10 prioriteiten van OPHaarlem voor 2018-2022 in het kort
Oudereen een meenseen met eeen beperkieng volwaardig ien de Paarlemse sameenlevieng
Parkeerbeleid ien Paarlem openieuw ienrichteen om draagvlak te verkriigeen
Hoge werkeloosheid moet bestredeen wordeen door baeneen enaar de stad te haleen
Alle Paarlemmers moeteen mee kueneneen doeen zoender belemmeriengeen; betere Paarlem Oas
Alterenatef voor fles, w.o. straendverkeer = beter V; ook extra A9-aaensluiteng
Regelmatg de gemeeenteportemoenenee ien de gateen houdeen; de schuld moet echt omlaag
Luistereen enaar Paarlemse wiikradeen een ook oenderenemers ien eeen geliikwaardige dialoog
Eenergiearm woeneen een werkeen ziien opdrachteen voor enu een eenergieeneutraal voor straks
Meer betaalbare woeniengeen; vraaggericht, ook kleienere, zodat er ruimte voor groeen bliif
! Afvalbakkeen ien de stad vaker legeen = miender meeuween een oengedierte
Slotwoord
Als wii ien oens verkieziengsprogramma iets vergeteen ziien, of oenderbelicht hebbeen, daen gaaen wii
graag met u daarover ien gesprek.
Oroblemeen kueneneen afenemeen of toeenemeen een er kueneneen enieuwe komeen, de techenologie
creëert enieuwe kaenseen. Wii bliiveen daarom altid de hartslag vaen oenze stad volgeen.
Dat doeen we op de eerste plaats als betrokkeen Paarlemmers met u een eniet als politci zoender
u een ien eeen mix vaen ouder een ioenger op oenze kaendidateenliist voor de verkieziengeen.
Steuen OPaarlem met uw stem, daen helpt OPaarlem de meenseen die eeen steuentie ien de rug
enodig hebbeen. Met uw stem kueneneen wii de belaengriike O’s de goede aaendacht geveen die
enodig is om vaen Paarlem enu een ien de toekomst eeen leuke een leefare stad te makeen een
sameen op weg te gaaen enaar 2040.

Stem op Haarlem, stem OPHaarlem
OPHaarlem
Fraens Smit
Femke de Leeuw
Aenenemieke Kok
Toen Nederpelt (voorziter)
Met daenk aaen oenze meelezeende, meedeenkeende een meeschriiveende achterbaen
Paarlem, december 2017
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