Photo by Marc Kleen on Unsplash

Inhoud

2

Inleiding - de stad in balans

3

Uitgangspunten

3

Stad in balans: Iedereen kan volwaardig meedoen in de Haarlemse samenleving
Uitwerking van het programma

4
5

Op de korte termijn (2022-2023)

5

2022-2026+

5

Wijken, wijkraden en recreëren in je eigen wijk

5

Iedereen kan meedoen in Haarlem

7

Welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur

8

Er is te weinig zicht op armoede in Haarlem

8

Zorg en ondersteuning

8

Domus+/Skaeve Huse (zie bij Wijken en wijkraden)

9

Onderwijs

9

Sport

10

Cultuur: Podia en musea

10

Een effectief stadsbestuur

11

Financiën

11

Duidelijke en eerlijke communicatie en participatie

12

Menselijkheid

12

Mobiliteit

13

Veiligheid

14

Groen, energietransitie, milieu, klimaat: onze persoonlijke voetafdruk

14

Economie, werken en ondernemerschap

16

Toerisme

17

Openbare ruimte

18

Spaarndam is de parel op de kroon

18

Terugblik afgelopen periode
Speerpunten van OPHaarlem

18
20

2

Er is maar één Haarlem en dat is voor iedereen: een historische, levende en levendige
stad. OPHaarlem staat voor (een) heel Haarlem. Eén Haarlem waarin iedereen kan
meedoen.
OPHaarlem wil één stad zijn waar ook de verpleegkundige, de leerkracht of de agent
een betaalbare woning kan vinden; één Haarlem waar ouderen veilig de straat kunnen
oversteken; één Haarlem waar het gezin graag opgroeit. Een Haarlem voor eenieder.
OPHaarlem is trots op Haarlem, want Haarlem is een geweldig leuke, veelzijdige en
culturele stad. Maar dat is en blijft Haarlem niet vanzelf. Elke dag moet er veel
gebeuren om onze stad in balans te krijgen en te houden. De toekomst van Haarlem
begint vandaag en wij moeten elke ‘vandaag’ werken om onze gezamenlijke ambities
vorm te geven en uit te voeren.

Alle Haarlemmers en Spaarndammers moeten hun leven ten volle kunnen leiden in
onze stad. Iedereen moet toegang hebben tot voorzieningen waarmee dat kan. Het is
steeds belangrijker om tweedeling in onze Haarlemse maatschappij tegen te houden
en te zorgen voor gelijkwaardige toegang tot wonen, werk, zorg en onderwijs voor alle
Haarlemmers. Dat begint in de Haarlemse wijken.
Want OPHaarlem vindt dat Haarlem voor en van iedereen is.
OPHaarlem is de grootste lokale partij en heeft veel ervaring. Wij kennen de thema’s
en dossiers die in Haarlem spelen en wij kunnen de belangen van de Haarlemmers en
de Spaarndammers goed wegen en goed verdedigen.
Wij zijn niet afhankelijk van een landelijk partijbureau en zetten ons in voor alle
Haarlemmers en Spaarndammers, met een speciale plek in ons hart voor inwoners die
in de knel zitten en extra aandacht of zorg nodig hebben.
OPHaarlem maakt geen waslijst van loze beloftes. Vier jaar vooruit weten wat er nodig
is en wat er gaat of moet gebeuren is een hobby van (te) veel belovende partijen. De
toekomst is niet te voorspellen. In 2018 kenden wij Covid-19 nog niet en het heeft onze
wereld en onze stad erg veranderd, al weten we nu nog niet wat de structurele effecten
zijn.
Verstandig omgaan met de realiteit kunnen wij wel. Wij zijn nuchter, zien
mogelijkheden, noden, knelpunten en ambities. Wij zijn ook realisten, die altijd
aandacht houden voor Haarlemmers die in de knel zitten. Betreft het de aandacht voor
een gezonde financiële balans in de gemeentekas dan staan we in het midden, want dat
is de enige juiste plek voor een financiële balans.
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OPHaarlem zoekt altijd naar een evenwichtige balans in de stad. Balans tussen wonen,
werken, verkeer, groen, recreatie. Balans tussen meedoen, zelf doen en geholpen
worden in de stad, die wij samen vormgeven.
Politiek gaat over samenleven en samenleven begint in de buurt. Voor OPHaarlem is de
wijk de kern. Mensen wonen in een wijk en zij hebben recht op de nodige en bereikbare
voorzieningen in hun buurt. Daarom luistert OPHaarlem altijd zorgvuldig naar de
wijkraden in Haarlem, want die kennen de polsslag van de buurt.
OPHaarlem wil dat alle Haarlemmers en Spaarndammers op hun eigen manier kunnen
leven en mee kunnen doen in de samenleving. Voor veel mensen lijkt dat vanzelf te
gaan, maar niet voor iedereen. OPHaarlem is er voor iedereen en wij zetten ons in om
met goede voorzieningen en een goed werkende overheid onze stad tot een
waardevolle samenleving te maken voor iedereen.
OPHaarlem ziet de mensen in de stad en vindt dat zij recht hebben op een goed
functionerend gemeentebestuur. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat dat
allesbehalve vanzelfsprekend is.
De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Een
controle die oog heeft voor de effectiviteit, de eerlijkheid en de betaalbaarheid van het
beleid. OPHaarlem doet dat scherp.
Heel belangrijk is dat de gemeente er is voor de burgers en niet andersom. De
gemeente moet diensten leveren, op het geld letten en duidelijk communiceren. En dat
is niet vanzelfsprekend, zo heeft het college de afgelopen jaren laten zien. Dus
OPHaarlem zal daar keer op keer op blijven wijzen. OPHaarlem heeft laten zien dat
goed te kunnen en zal dat blijven doen.

Haarlem is een stad waarin alle talen, gezindten, geaardheden, kleuren en meningen
zich thuis moeten kunnen voelen. Wij erkennen de meerwaarde van een veelzijdige
samenleving. In Kennemerland, in de metropoolregio Amsterdam met Schiphol en
grote havens in onze achtertuin, komt de hele wereld bij ons langs. Laten wij de wereld
gastvrij en gendervriendelijk blijven ontvangen en onze voordelen goed benutten.
Haarlem is een prachtige, oude, noordelijke ‘Vlaamse’ stad die gemaakt is door
generaties mensen die een volwaardig leven wilden leiden en dat gezamenlijk hebben
gedaan. Ook in de toekomst moet dat de kracht blijven van Haarlem.
Haarlem is ook een versteende, dicht bebouwde stad met weinig groen en met
beperkte capaciteit om verkeersstromen, die soms echt ongewenst zijn, te faciliteren.
OPHaarlem wil nuchter en verstandig met de beschikbare ruimte omgaan met meer
aandacht voor noodzakelijk groen.
OPHaarlem communiceert altijd respectvol met de Haarlemmers. Communiceren is
meer dan alleen maar de Haarlemmers aanhoren; het is ook wat doen met die dialoog.
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De afgelopen periode hebben de fractieleden van OPHaarlem in alle commissies en in
de raad hun best gedaan om Haarlem in balans te houden. Waar er met veel geld of met
kromme redeneringen geprobeerd werd om zaken door te drukken hebben wij ons
ingezet voor de Haarlemmers. Als oppositiefractie verlies je het vaak, maar er zijn
steeds meer Haarlemmers die zien dat wij ons echt inzetten voor een nuchtere
benadering en voor echte inspraak, voor echt luisteren naar de Haarlemmers.
OPHaarlem wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden. Dat betekent ook
meer passende seniorenwoningen, mede om de doorstroom voor jongeren te
bevorderen.
Wij willen een effectief Haarlems Meldpunt Leegstaande Woningen en ambtelijke inzet
om de meldingen op te pakken.
Wij beseffen dat de ambitie voor meer woningen en de mogelijkheden om te recreëren
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waar meer mensen wonen, moet meer
gelegenheid zijn voor recreatie, ook in het groen.

Plannen voor de toekomst, beelden van Haarlem in 2040+ zijn belangrijk voor de
richting van de ontwikkeling van Haarlem, maar er zijn nu knelpunten die snel
aangepakt moeten worden en niet kunnen wachten:
•
•
•
•
•
•

met meer snelheid kantoorpanden omzetten in wooneenheden;
een Haarlems Meldpunt Leegstaande Woningen om leegstand aan te pakken;
hulp aan Haarlemmers, die niet zelf de weg weten naar toeslagen en
vrijstellingen;
armoedebestrijding met inzet van de bijstand en snelle schuldhulpverlening;
snel serieus vorm geven aan communicatie, inspraak, participatie en de dialoog;
voorbeeldgedrag gemeente: grote bomen optimaal verzorgen; topbeheer van
groen.

Voor OPHaarlem begint de samenleving in de wijk. Daar hebben mensen relaties, vaste
winkels en plekjes. Daar moeten ook de maatschappelijke voorzieningen zijn. En vanuit
de wijk bedenken de bewoners hoe zij willen samenleven.
Als een wijkraad met een goede onderbouwing iets anders wil dan het Haarlemse
college en de coalitie, die al bijna 8 jaar zeer naar binnen gekeerd de stad besturen, dan
begint er bijna altijd een ongelijke strijd. In menige wijk is de frustratie groot.
Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer heeft ervaren dat er niet geluisterd wordt naar
de argumenten over de kwetsbaarheid van de wijk en naar goede argumenten voor een
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andere locatie van een DomusPlus huisvesting. In Noord geldt hetzelfde voor de plek
voor de Skaeve Huse. OPHaarlem blijft zich inzetten voor Schoteroog als alternatief.
Het gemeentelijk pand Nieuweweg 2, nu ingeprogrammeerd als DomusPlus-locatie
vindt OPHaarlem bij uitstek geschikt voor een educatieve bomen- en groenboerderij
met een informatiecentrum voor de jeugd en voor scholen.
In Zuid-West is er enthousiast meegedacht over de ontwikkeling van de wijk en zijn de
actieve meedenkers aan de kant geschoven. Plaza-West geeft aan dat Zuid-West en
haar bewoners voldoende redenen hebben om zeer alert de komende ontwikkelingen
te beoordelen. In Meerwijk wordt de leefbaarheid aangetast door het verdwijnen van
heel veel parkeerplaatsen en zijn er grote zorgen over de komende energielasten voor
de bewoners in het warmtenet en ook over de kwaliteit van het warmtenet en de
mogelijkheden om de woningen toereikend te kunnen isoleren.
‘Bijna altijd’, want de imposante bomen naast het Dolhuys staan er nog steeds en ook
de bomenrij op de Jan Gijzenkade, ook heeft de Rijksstraatweg nog steeds beveiligde
oversteekplaatsen. Dat zijn voorbeelden van een gezamenlijke strijd van bewoners en
OPHaarlem. De komende herinrichting van het Houtplein heeft nog geen veilige
oversteekplaatsen. Daar voeren wij nog de strijd voor.
OPHaarlem ziet dat de Haarlemmers graag meedenken en neemt hen serieus. De stad
is immers van de Haarlemmers.
Het verminderen van wijkraadbudgetten lijkt bedoeld om het functioneren van de
wijkraden in te perken. Wij vinden dat niet juist. De gemeenteraad en de ambtelijke
organisatie moeten beter luisteren naar wijkraden en wijkinitiatieven, ook al is het
soms niet gelijk aan de eigen gedachten.
Het is helaas overduidelijk: inspraak/participatie heeft de afgelopen vier jaar bij D66,
PvdA, GL en CDA veel te weinig vorm en inhoud gekregen. Nieuwe democratie is een
hobby van ambtenaren, gebakken lucht. OPHaarlem blijft gaan voor een toekomst in
dialoog met alle Haarlemmers, vaak vertegenwoordigd door hun wijkraden, zodat zij
zelf zoveel mogelijk hun woonomgeving kunnen vormgeven.
De afgelopen periode heeft OPHaarlem veel energie gestoken in de wijk
ontwikkelingen bijvoorbeeld in Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer en de Orionzone
en in dialogen met wijkraden en wijkbewoners.
Wij houden nauwlettend in de gaten dat boerderij Akendam in Noord zeer snel
gerestaureerd wordt; dat kan niet meer wachten.
Wonen en recreëren gaan samen voor OPHaarlem. Alleen een dak is niet genoeg, je
moet ook kunnen leven. Daarom moet er niet in het groen gebouwd worden, wij
ontzien het groen en willen slim bouwen. Wij zien mogelijkheden voor woningen in en
aan de rand van de Waarderpolder. Als ondertunneling van spoor en wegen in het
zuidwesten en noorden van Haarlem op termijn mogelijk is met rijksmiddelen, dan
ontstaat er meer ruimte voor woningbouw en groen.
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De nadruk moet komen op het bouwen van kleine wooneenheden voor jongeren,
starters, alleenstaanden en ouderen die kleiner willen gaan wonen. De wil om te doen
wat veel Haarlemmers vragen, lijkt bij de coalitiepartijen nog onvoldoende herkend te
worden. Waar mogelijk willen wij zoveel mogelijk woningen levensloopbestendig
maken (geen drempels, bredere deuren, draaicirkelruimte voor rolstoel), zodat alle
leeftijden er zich kunnen vestigen. Het maakt de woningmarkt flexibeler. Het kost bij
nieuwbouw zelden meer.
Betaalbare woningen (huur en koop) zijn belangrijk om mensen met een lager inkomen
ook de kans te geven in Haarlem te wonen, want wij moeten proberen om zo veel
mogelijk mensen met cruciale beroepen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en bij de
politie te kunnen laten wonen in de buurt van waar ze hun belangrijke werk doen.
Helaas is de afgelopen jaren gebleken dat bij vele nieuwbouwproject het aantal
betaalbare woningen te beperkt is. Wat niet mag gebeuren is dat er straks op een paar
bouwlocaties een concentratie van huurappartementen in het sociale segment gaat
ontstaan, omdat elders te weinig betaalbare woningen worden gebouwd. Dan herhalen
we fouten uit het verleden. Alle woonvormen dienen zo goed mogelijk verspreid over
de hele stad beschikbaar te zijn.
OPHaarlem houdt aandacht voor de onderhoudstoestand van de huizen van de
woningcorporaties.
OPHaarlem ondersteunt de interessante mogelijkheden voor de combinatie van
wonen, werken en ook parkeren bij station Spaarnwoude. Wij herkennen de Oostpoort
als een potentieel voor de ontwikkeling van wonen en werken.
Het aantal sociale huurwoningen is de afgelopen vier jaar onder de 30% gedaald. De
komende jaren vechten wij voor 40% sociale bouw in nieuwbouwprojecten. Wij willen
onderzoeken of de gemeente Haarlem zelf woningen kan bouwen en exploiteren zo
nodig via de corporaties.
OPHaarlem wil niet meer toestaan dat er woningen gesplitst worden in wijken en
buurten die de toevloed van nog meer bewoners echt niet aankunnen.
OPHaarlem wil een onderzoek naar de mogelijkheid om in probleembuurten actief, en
onder meer in samenwerking met de corporaties, het woningbezit uit handen van de
criminaliteit te halen/houden om zo effectief straten en buurten te kunnen saneren en
te revitaliseren.

Haarlem is van en voor iedereen. En daarom moet iedereen kunnen meedoen in de
samenleving.
Ouderen en mensen met een beperking moeten zonder barrières in onze stad alle
voorzieningen kunnen bereiken; dan kan zelfredzaamheid ook echt iets betekenen.
Iedereen die slecht ter been is, een rolstoel of hulpmiddel gebruikt en iemand, die
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slechtziend of blind is, maar ook iemand met een kinderwagen of een bakfiets, moet
veilig bij een voetgangersstoplicht over kunnen steken. Het nakomen van het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet uitgangspunt zijn bij alle
beleidsvoornemens en beleidsuitvoering. Ook hierom wil OPHaarlem dat alle
voorzieningen in de wijk beschikbaar zijn.
Zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties zijn het cement tussen de grote stenen. Zij
begeleiden en ondersteunen Haarlemmers met complexe vragen, waar de grote
organisaties soms geen antwoord op hebben. Voor OPHaarlem is hun subsidiëring van
zeer grote waarde.
De HaarlemPas moet echt nog meer inhoud krijgen voor Haarlemmers met een
inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Nu biedt de HaarlemPas nog steeds te
weinig faciliteiten voor het meedoen met theater, muziek en vrijetijdsbesteding en dat
beperkt de integratiemogelijkheden. Ook zeer belangrijk, de HaarlemPas moet een
helpdesk krijgen om Haarlemmers te begeleiden in het verkrijgen van toeslagen en
korting op of kwijtschelding van de gemeentelijke/waterschapsbelastingen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel inzet gepleegd om schuldhulpverlening
duidelijker in beeld te brengen. Dit moet met kracht gecontinueerd worden, omdat er
veel Haarlemmers zijn die geholpen moeten worden met schuldhulpverlening. De
schuldhulpverlening moet wel sneller starten, zodat schulden situaties niet verder
kunnen verergeren. OPHaarlem is voorstander van een pilot voor een basisinkomen.

Zorg vanuit de WMO kan beter worden georganiseerd: de mogelijkheden voor de
burger moeten zonder dat drempels worden opgeworpen, verruimd worden. Voor
OPHaarlem blijft het PGB (het persoonsgebonden budget) een goede
financieringsvorm.
Hulpmiddelen in de WMO moeten sneller worden toegekend. Nu moeten mensen daar
veel te lang op wachten en dat verhindert de mogelijkheden deel te nemen aan de
samenleving.
De doorgeleiding van WMO-zorg naar langdurige intensieve thuiszorg (de WLZ) loopt
vaak niet naar behoren. Veel mensen hebben afgeknepen huishoudelijke
ondersteuning, waardoor ze onvoldoende in staat zijn om volwaardig en zelfstandig
thuis te wonen. OPHaarlem wil een betere indicering van de zorgbehoeftes bij toename
van de zorgzwaarte. Voor ouderen en mensen met een beperking zijn er nu te weinig
woonzorgvormen. Rol, positie en deskundigheid van de sociale wijkteams moeten
doorgroeien.
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Ook de jeugdhulp moet beter georganiseerd worden: Integrale hulp bied je door goede
samenwerking tussen de verschillende domeinen en professionals, niet door verplichte
grote samenwerkingsverbanden. Normaliseren en hulp in de buurt zijn de pijlers. Er
wordt een gevarieerd aanbod aan jeugdhulpvormen ingekocht, zodat er voor iedere
jeugdige en gezin een passende vorm van hulp beschikbaar is. De vaktherapie is voor
ons en voor vele Haarlemmers een belangrijke (jeugd)zorgvorm die niet gefinancierd
mag worden via een PGB met eigen bijdrage, maar ook ingekocht dient te zijn. De
jeugdzorg moet eenduidig en in duidelijke regie aangeboden worden en de
administratieve druk moet verminderd worden om de uitgaven voor de jeugdzorg
beter te beheersen.
De Sociale Basis staat nu onder druk. Unieke dienstverlening door organisaties met
heel veel vrijwilligers en weinig personeel in dienst en die nu dreigt aanbesteed te
worden, moet een directe subsidierelatie met de gemeente blijven behouden.
Spookjongeren zijn jongeren die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en ook niet
geregistreerd zijn in het Bevolkingsregister. De inzet en aandacht om hen weer in een
maatschappelijk kader terug te krijgen, mag niet verslappen. Spookjongeren moeten zo
snel mogelijk getraceerd worden via o.m. Streetcornerwork en de Sociale wijkteams en
moeten zeer intensief begeleid worden naar een terugkeer en toekomst in de
maatschappij en niet naast de maatschappij blijven staan.
Het initiatief ‘Oren en ogen platform’ is een goed initiatief in wijken om aandacht te
hebben voor mensen met een psychische en/of sociale problematiek en belastend
gedrag voor de wijk en de relatie met de professionals, zoals de wijkagent, handhaving,
het sociale wijkteam en GGD/GGZ open te houden opdat, indien nodig, begeleiding
snel gegeven kan worden.
Het Anton Pieckhofje blijft op maximaal 18 bewoners. De binnentuin en de
benedenappartementen worden zo aangepast dat de bovenbewoners geen overlast
hebben van geluid en rook.

Haarlemmers verdienen goed onderwijs. Voor OPHaarlem zijn er twee knelpunten die
door de gemeente voortvarend moeten worden aangepakt: de kwaliteit van de
ventilatie van veel oudere schoolgebouwen en volledig aanbod voortgezet onderwijs in
Schalkwijk.
Met voorrang moet de ventilatie in de scholen aangepakt worden. Het huidige college
en de schoolbesturen hebben daar onvoldoende aandacht voor gehad en dat is niet in
het belang van de gezondheid van kinderen, hun ouders en docenten. Veel aandacht
van OPHaarlem hiervoor moet leiden tot het versnellen van de aanpak.
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Schalkwijk verdient een volwaardig voortgezet-onderwijsaanbod, inclusief
vwo/gymnasium. Er wonen 40.000 Haarlemmers, die nu vaak onnodig ver moeten
reizen voor hun onderwijs. OPHaarlem denkt aan bijvoorbeeld dependances van
binnnenstadscholen.

Haarlem was, is en blijft een sportstad van recreatieve sport tot topsport; dus niet ofof, maar en-en, want beide profielen verdienen alle aandacht en de ruimte om zich goed
te ontplooien. Met het lichaam bezig zijn, is vaak ook de basis voor een gezonde geest.
Onze sportende stad is trots op al haar (top)sporters.
De mogelijkheden om te sporten buiten clubverband om en de jeugd uitlokken tot
bewegen verdienen ondersteuning, zoals wellicht de Pumptrack.
Zoals OPHaarlem adequaat voortgezet onderwijs in Schalkwijk (Haarlem-Oost) wil,
geldt hetzelfde voor zwemonderwijs en sport. Zwembad het Boerhaavebad in
Schalkwijk speelt een belangrijke (sociale) rol voor het zwemonderwijs en andere
sporten die daar beoefend worden. Er zijn plannen voor nieuwbouw ter vervanging van
de bestaande zwembaden elders of renovatie en uitbreiding van de bestaande
zwembaden.
Hierbij is het belangrijk dat de zwemaccommodaties goed verspreid zijn over Haarlem.
Het is van groot belang dat Haarlem Oost zijn eigen zwembad behoudt en dat er niet
voor wordt gekozen om één megazwembad in een ander stadsdeel van Haarlem te
realiseren.
Ook hier geldt de visie van OPHaarlem dat we voorzieningen in de wijk, zo dicht
mogelijk bij de mensen willen hebben.

De grote podia hebben een goede programmering en onze grote musea hebben meer
dan regionale bekendheid. Voor een goede balans in het cultuuraanbod is het
belangrijk dat er meer (subsidie-)aandacht is voor de (jeugd) amateurkunst en voor de
kleine musea. Het gaat niet om grote bedragen en het ondersteunt veel actieve mensen
en de diversiteit in onze stad. Voor het Historisch museum gloort er nu hoop.
Het Frans Halsmuseum is een zeer belangrijk museum dat meer steun verdient en een
visie op wat de gemeente van het museum verwacht.
Na een lange coronaperiode is onze cultuur kwetsbaar. De Haarlemmers moeten weer
de weg naar de podia en musea vinden en OPHaarlem vindt dat hiervoor extra
middelen benodigd zijn.
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Een mooie stad verdient een effectief bestuur en een sterke controle vanuit de
gemeenteraad. OPHaarlem neemt die controlerende functie serieus. De afgelopen
periode heeft laten zien dat de coalitie vooral geïnteresseerd was in het eigen
overleven en te weinig in het leven van de Haarlemmers.
OPHaarlem vindt dat het stadsbestuur er is voor de Haarlemmers en niet andersom.
De landelijke partijen in de coalitie zijn hun relatie met de wijken kwijt. Vandaar dat het
belangrijk is een lokale partij te kiezen die wel echt voor de Haarlemmers door het vuur
gaat.
De gemeentelijke organisatie is doorgelicht door Berenschot. Uit dat onderzoek bleek
dat het niet goed gaat met de organisatie. En daardoor functioneert de gemeente
onvoldoende voor de burgers. OPHaarlem blijft erop hameren dat Haarlemmers een
betere gemeentelijke dienstverlening verdienen.
Haarlem moet proactief omgaan met de MRA. De gemeente participeert niet op
voldoende niveau in overkoepelend verband: de relaties met MRA, provincie en Rijk
renderen te weinig. Dat los je niet op met een lobbybudget, maar meer met een
effectieve langetermijnvisie. Allereerst moet Haarlem veel meer energie steken in een
gezamenlijke profilering met de IJmond (samen circa 400.000 inwoners) in een MRAWest. Daarmee nemen we onszelf en de MRA serieus. Vervolgens moeten we alle
thema’s vanuit een gezamenlijke West-benadering bezien. Daar hoort ook Schiphol bij
en de noodzaak om als gemeente Haarlem actief mee te denken en te praten over een
vliegveld dat over alle benodigde vergunningen beschikt en dat een reële prognose
heeft voor minder vliegbewegingen in de toekomst; een toekomst die wellicht de
luchthaven verplaatst naar een plek vóór de kust. Ook Haarlem heeft immers last van
de milieuvervuilende aspecten van de luchthaven en een verhuizing op termijn van de
luchthaven met een oppervlakte van bijna 90% van de gemeente Haarlem geeft
enorme mogelijkheden voor wonen en recreëren. Een duidelijke positie in de MRA gaat
leiden tot een betere profilering naar het Rijk, waardoor investeringsambities in de
MRA-West meer kans maken.

Verstandig met het geld van de Haarlemmers omgaan
Nu het weer iets beter gaat met de economie heeft de coalitie weer veel leuke dingen
bedacht om extra geld aan uit te geven en dat is de klassieke fout van de politiek die
alleen naar vandaag, maar niet naar de toekomst kijkt. Dit was de tekst in ons
programma 2018. En eigenlijk lijkt er niet veel veranderd te zijn. Ogenschijnlijk zitten
wij wat ruimer in het geld, maar de opdrachten voor onderhoud van de stad en
kwalitatief goede scholen kosten de komende jaren veel geld. Ook de kwaliteit van zorg
in de breedte betekent dat er hogere uitgaven nodig zijn.
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De financiële informatie van de gemeente mist inzichtelijkheid . Daardoor loopt de raad
nu vaak achter de feiten aan. Dat kan en moet beter, ook voor Haarlemmers die mee
willen lezen en denken over de Haarlemse financiën.
OPHaarlem belooft geen gouden bergen, want alles wat we willen moet wel betaald
kunnen worden. Er zijn in de gemeentebegroting evenwel uitgaven die kritisch moeten
worden bezien. Het rapport van Berenschot in 2021 over de staat van de ambtelijke
organisatie laat zien dat er echt flink wat schort aan de effectiviteit en de efficiency van
de ambtelijke organisatie. Jaar in jaar uit wordt de mogelijke beleidsruimte ingezet om
de formatie met tientallen FTE’s te laten groeien.
Wat ons betreft moet hier snel een eind aan komen. De te verbeteren efficiency en
effectiviteit en ook herschikking van formatie moet gaan leiden tot een betere
dienstverlening.

Het is de taak van de gemeente open, helder en begrijpelijk met de bevolking te
communiceren. Daarin is zij niet geslaagd. Zelfs de gemeenteraad heeft geregeld
geklaagd dat er veel informatie ontbrak, waardoor besluitvorming niet of zeer moeilijk
tot stand kwam. Ook met de wijken is de communicatie vaak niet transparant en
compleet. OPHaarlem zet zich blijvend in voor duidelijke en eerlijke communicatie.
Participatie is een proces waarin aan het eind van een traject besluiten worden
genomen. Bij het college en de coalitie is het meestal omgekeerd. Eerst een besluit en
dan het besluit ‘er in masseren’ op titel Participatie. Dat moet echt anders.
In het Raadsstuk 2011/151502:’ Vernieuwing participatie & inspraak en wijkraden’ is
een duidelijke ambitie weergegeven om participatie aan het begin van een beleids- of
besluitvormingstraject vorm te geven en niet, zoals de afgelopen 8 jaar, participatie
steeds aan het eind van een traject erbij wordt gehaald om een besluit een wijk in te
masseren. Haarlem-Zuid-West, Meerwijk, de Orionzone.
Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer kunnen daarover meepraten en dan is de lijst nog
niet compleet.
Wij gaan terug weer naar 2011 en pakken daar de goede ambitie opnieuw op.
OPHaarlem maakt zich sterk voor een goed functionerende professionele en
onafhankelijke lokale journalistiek ter ondersteuning van het functioneren van de
democratie.

OPHaarlem wil een overheid die begrijpt dat burgers MENSEN zijn, een overheid die
dienstbaar is en in plaats van tegenover, NAAST zijn/haar burgers staat. De menselijke
maat moet weer centraal staan.

12

Voor OPHaarlem staat de voetganger als kwetsbaarste verkeersdeelnemer voorop.
OPHaarlem is tegen betaald parkeren in de hele stad. Betaald parkeren kan een
oplossing zijn om de parkeerdruk te verminderen, maar is er niet om het autobezit te
ontmoedigen en/of de gemeentekas te spekken. Per wijk kan beoordeeld worden of
betaald parkeren een oplossing biedt. Nu lijkt het een verdienmodel voor de gemeente.
In december 2016 heeft de gemeenteraad de Maatregelen Modernisering Parkeren
aangenomen. OPHaarlem was een van de tegenstemmers, omdat wij vonden dat de
nadruk lag op het binnenhalen van extra parkeergelden.
Een van de aangekondigde maatregelen betrof het ‘Canadees parkeren’, ofwel het
parkeren met twee wielen op de stoep, vaak aan een kant van een smalle woonstraat.
OPHaarlem wil niet dat het met twee wielen op de stoep parkeren in smallere straten
verboden wordt. Wij willen niet dat u straks ver weg van uw huis moet parkeren, of
door hoge tarieven voor een parkeervergunning van uw auto afscheid moet nemen. Wij
blijven dit op de voet volgen en uw belangen verdedigen.
Een goede mobiliteit in onze stad met druk verkeer vereist altijd de focus op veiligheid
voor alle mensen op de straat. Dat betekent een verdere studie op de diverse vormen
van verkeer op het fietspad.
Haarlem is een versteende, dicht bebouwde stad met weinig groen en met beperkte
capaciteit voor verkeersstromen die soms echt ongewenst zijn, zoals het verkeer door
de stad naar het strand. Grootschalig parkeren bij station Spaarnwoude met een snelle
OV-verbinding naar het centrum en naar het strand kan veel verkeer door de stad
voorkomen.
OPHaarlem blijft ondertunneling van de Westelijke Randweg en het spoor in Haarlem
Zuid-West in beeld houden. Nieuwe tunnelbouwtechnieken maken nu de
ondertunneling van een deel van de A9 in Amsterdam al haalbaar. De voordelen van
een ondertunneling van de Westelijke Randweg zijn legio; van allereerst uitbreiding
van het groenareaal en verbinding met het Westelijk Tuinbouwgebied, tot opvang CO2
en van betere bereikbaarheid van de Krim en het Ramplaankwartier tot wellicht de
mogelijkheid voor woningbouw en wateropvang. Misschien maakt vandaag denken
over het nu nog niet haalbare de weg straks vrij naar een ondertunneling. Een leuk
perspectief voor Haarlem in 2040? Mogelijk kan ondertunneling van (delen van) de
Vondelweg op veel kortere termijn al probleemoplossend werken voor de
verkeersdruk aan de Oostkant. Een nieuwe A9-aansluiting vanuit de Velserbroek vangt
ook veel verkeer in en door Haarlem af.
Ondergronds parkeren is een belangrijk issue schreven wij in ons vorige programma en
vervolgens heeft het huidige college dit uitgangspunt niet of nauwelijks gerealiseerd in
de nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren. Wij blijven strijden voor ondergronds
parkeren.
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De haalbaarheid van parkeren op afstand waaronder P&R behoeft een serieuze
afweging met onze ambitie om het groen in Haarlem toe te laten nemen. Parkeren in de
binnenstad moet in principe alleen beschikbaar blijven voor bewoners, hun bezoek en
mensen met een beperking. Binnenstadbewoners moeten zo goed mogelijk
gefaciliteerd worden bij het parkeren in de parkeergarages in het centrum van de stad.
Er moet een goede ov-verbinding komen tussen de Waarderpolder en Schalkwijk.
Mensen die in Schalkwijk wonen kunnen niet makkelijk genoeg in de Waarderpolder op
hun werk komen. OPHaarlem gaat ervan uit dat de nieuwe OV-hub bij Schalkwijk het
verkeer bij het Houtplein gaat ontlasten. Uiteraard gaat OPHaarlem er ook van uit dat
de dubbeldekkers uitgeprogrammeerd worden in de binnenstad en dat alle bussen op
korte termijn elektrisch zijn.
Er moet een goede verbinding komen, bij voorkeur via lightrail, tussen het oosten van
de stad en Schiphol. Hiervoor moet het gemeentebestuur zich meer inspannen in MRAverband en richting de provincie.

Veiligheid begint met het zichtbaar maken van meer blauw op straat (politie én
handhaving) en een goede bereikbaarheid van het ‘blauw’ met de zekerheid dat een
aangifte ook echt leidt tot aandacht, onderzoek en opsporing. De samenwerking met
het OM en de belastingdienst in de aanpak van criminaliteit moet een permanent
karakter krijgen.
De handhaving moet een meer ondersteunende rol krijgen, niet een repressieve.

Er is weinig groen in de stad. Wat er is, moet beschermd blijven en niet opgeofferd
worden aan bouwprojecten. In de stad moet toename van het groen hoge prioriteit
krijgen. Wij denken hierbij ook aan het openstellen van tuinen en, waar mogelijk, ze
upgraden tot stadsparken.
OPHaarlem heeft recent gevraagd om de berekening van de besparing op fossiele
brandstof voor het warmtenet Meerwijk. Die berekening moet nog gemaakt worden,
terwijl je toch zou zeggen, dat je die voorafgaand aan de vormgeving van het
warmtenet maakt. Het gevoel dat dit warmtenet een megalomaan project is, wordt
hierdoor versterkt. ook lijkt het er zeer op dat de aan te sluiten bewoners op het
warmtenet straks een erg hoge energierekening krijgen.
Het werken aan de energietransitie moet niet nu zoveel financiële middelen vragen dat
we straks geavanceerde nieuwe technieken niet meer voldoende kunnen financieren.
We moeten nu niet doorschieten met het bedekken van Schoteroog, een natuurgebied,
met zonnepanelen, of zonnepanelen leggen op het water van vijvers en plassen.
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Dat laatste beschadigt veel leven onder water en aan oppervlakte, zoals de zeldzamer
wordende libellen en waterjuffers en onder water bijvoorbeeld de salamanders en de
stekelbaarzen. Het is inmiddels al bekend dat windmolens een flinke slachting
aanrichten onder vele vogelsoorten, ook zeldzame.
Eerst de bedrijfsgebouwen in de Waarderpolder, maar ook elders, verder bedekken
met zonnepanelen en systematisch werken in het zo goed mogelijk isoleren van
woningen.
Oudere woningen, Haarlem heeft er veel van, kun je niet tot het hoogste niveau
isoleren, maar je kunt wel serieuze isolatiewinst behalen. Wij steunen Milieudefensie
met dit standpunt.
De boodschap van OPHaarlem: doe eerst nuttige en vooral betaalbare dingen en stop
niet ons geld in dure projecten, zoals het warmtenet in Meerwijk, dat zelfs onze
rijksoverheid vanwege de grote risico’s en daarmee twijfels over het transitieresultaat
niet mee wilde financieren.
OPHaarlem heeft er recent voor gepleit dat de nieuwe gemeenteraad dit (voor)jaar Het
Strategisch Plan Klimaatadaptatie gaat bespreken en gaat doorvertalen in jaarplannen
met een gedegen financiële dekking.
De actie Steenbreek krijgt van OPHaarlem alle steun, want zoveel mogelijk tuinen
moeten weer water kunnen absorberen en het riool deels kunnen ontlasten bij hevige
buien.
Meer groen helpt ook bij het bestrijden van hittestress.
Een dichtbebouwde stad goed onderhouden is geen sinecure en moet gebeuren met
respect voor de authenticiteit van onze stad. Herprofileringen en aanpassingen van
straten vinden plaats in serieus en open overleg met omwonenden.
In een stad met veel open water, zoals Haarlem, is ons waterbeheer nu en in de
toekomst heel belangrijk. Haarlem heeft behoefte aan een heel goed
afwateringssysteem. Dat is een prioriteit voor OPHaarlem. Onze riolen moeten in
goede staat blijven en, gelet op de stijging van de zeespiegel moeten onze waterkanten
in goede conditie worden gehouden.
We kunnen met meer inzet snel het verbruik van plastic beperken. Daarom moet zo
snel mogelijk het verpakkingsplastic (en -papier) uit de winkels. Een oproep van ons
stadsbestuur aan ons bedrijfsleven, waaronder de supermarkten, om plastic
verpakkingsmateriaal uit te gaan bannen moet een extra duw in de goede richting
geven. Daarbij hoort ook een pleidooi voor een actieve inzet voor minder vlees- en
visconsumptie en, waar mogelijk, minimaal van scharrelniveau en nog beter biologisch.
Het college heeft in november ’21 bij de begrotingsbehandeling voor 2022 ingestemd
met een voorstel van OPHaarlem om zo snel als mogelijk in de gemeentelijke
kantoorpanden over te gaan op biologische eetwaren.
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Thuiswerken is een blijvende trend tijdens en na corona. Daarom wil OPHaarlem met
de Haarlemmers bezien hoe thuiswerken een blijvende bijdrage kan leveren aan de
vermindering van het dagelijkse fileverkeer in de stad.
OPHaarlem is niet voor vergaande regels die door het Haarlemse gemeentebestuur
worden opgesteld voor de omgang met het milieu. Wij gaan uit van eigen
verantwoordelijkheid. De Haarlemmers moeten zich meer bewust worden van hun
eigen voetafdruk en de mogelijkheden die te verkleinen. Circulair denken begint bij de
persoonlijke voetafdruk. Hierbij past een gemeentelijke aanjaagrol.
De ambities van Haarlemmers op weg naar energiearm wonen en werken verdienen
nog meer ondersteuning dan nu door de gemeente. Onze toekomst begint immers
vandaag. Door slim te investeren in nieuwe ontwikkelingen kunnen we proberen van
het aardgas af te komen.
Doorontwikkeld zijn naar een energiearme, zelfs energieneutrale, stad en een
circulaire economie zijn ambities die vandaag nog niet gerealiseerd zijn, maar waar we
hard aan moeten werken. De vraag of aardgasloos in 2040 gehaald wordt, is wellicht
minder relevant dan de weg er naar toe.
Oudere bomen moeten behouden blijven. Groen, bomen en vooral ook grote en oudere
bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Het herplanten met zielige staakjes is
onvoldoende. Meer bomen, meer bomendiversiteit, heel belangrijk!
OPHaarlem wil dat het Platform Groen een versterkte functie krijgt als Adviesraad, die
vooraf geconsulteerd wordt.

OPHaarlem vindt het belangrijk dat ondernemers in Haarlem de ruimte krijgen om te
ondernemen. Want voor veel mensen levert dat banen op. Die ruimte moet er komen in
de regelgeving, in de ondersteuning van ondernemers, maar heeft natuurlijk ook een
fysieke component. Het is een dilemma dat we ruim baan willen geven aan nieuwe en
oudere bedrijven, maar tegelijk weinig oppervlakte hebben. Daarom vindt OPHaarlem
het belangrijk dat in de Waarderpolder ingedikt wordt. Er is ruimte om de hoogte in te
gaan en bedrijven dichter op elkaar te plaatsen. Dat geeft tegelijkertijd ook de
mogelijkheid om ruimte voor woningen te reserveren in de Waarderpolder.
Meer werkgelegenheid naar onze stad halen, deels in de slipstream van Amsterdam.
Banen creëren samen met de ondernemers in onze stad ook voor jongeren en langdurig
werklozen. Het midden- en kleinbedrijf, als een van de motoren van onze
werkgelegenheid, dient met meer aandacht gefaciliteerd te worden, ook met goede
bereikbaarheid en voldoende parkeerfaciliteiten.
Tussen 2014 en 2022 heeft de gemeente zich onvoldoende ingezet. Juist zij moet als
werkgever vooroplopen. Onbetaalde stageplaatsen, anders dan t.b.v. het onderwijs,
moeten omgezet worden in betaalde traineeplaatsen. De gemeente moet zelf ook veel
meer inzet tonen bij het vormgeven van traineeplaatsen (voor alle opleidingsniveaus) in
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de eigen organisatie. Het aantal trainee-plaatsen in de Haarlemse ambtelijke
organisatie stelt nu niet veel voor. Het hele college dient ambassadeur
werkgelegenheid te zijn van onze stad; dus niet één wethouder. Samen moeten ze aan
de bak voor meer werkgelegenheid!
Dat moet samen met de Metropoolregio Amsterdam en in contacten met onder meer
ministeries en het bedrijfsleven tot ver over onze landsgrenzen. Meer werkgelegenheid
creëren we ook door als gemeente waar mogelijk met Haarlemse en regionale
ondernemers relaties aan te gaan; houdt de omzet in de stad! Verantwoorde groei van
het toerisme als sector van werkgelegenheid steunen wij.
Waar mogelijk moet de circulaire economie, vanwege het duurzame karakter een
duwtje in de rug krijgen, al lijkt het ons nu nog niet dé aanjager van de
werkgelegenheid, maar de kansen in de nabije toekomst zijn er en dan moeten wij erbij
zijn.
Het aantal winkels lijkt structureel terug te lopen. Toch is het belangrijk Haarlem als
aantrekkelijke en praktische winkelstad voor bewoners en bezoekers te behouden.
OPHaarlem wil meedenken over een goede positionering van winkelstraten/-centra
zoals bijvoorbeeld de Generaal Cronjéstraat , de Amsterdamstraat en het
winkelcentrum Parkwijk om ze toekomstbestendig te maken.
Verder wil OPHaarlem meer pop-upachtige mogelijkheden in lege winkelpanden.
Haarlemse musea kunnen lege etalages inrichten om zo toch een aantrekkelijk beeld in
de winkelstraten te houden.
Als de ontwikkeling zich inderdaad doorzet dat er minder vierkante meters
winkelruimte bezet worden, dan moeten huidige winkelpanden gebruikt kunnen
worden voor kantoren en andere bedrijvigheid. De deur voor wonen mag niet op slot
gedaan worden. OPHaarlem is er niet voor om horeca in winkelpanden toe te staan.
OPHaarlem heeft geen voorkeur voor verkooppunten van grote winkelketens in de
Waarderpolder.
OPHaarlem vindt het enorm belangrijk dat klassieke, antieke winkelgevels absoluut
beschermd zijn en niet aangetast worden. Dit is belangrijk voor behoud en
optimalisering van de aantrekkelijkheid en de werkgelegenheid van Haarlem.
Kortom, alles op alles zetten om van Haarlem geen slaapstad te maken, maar een
actieve en levendige stad te laten zijn en blijven.

Wij vinden toerisme een belangrijke factor voor de werkgelegenheid. We moeten
daarbij toeristen verleiden om naar onze musea te gaan en toeristen, en tegelijk de
Haarlemmers, een veelzijdige en schone stad bieden; dat willen we zelf ook als we op
vakantie zijn. Vanaf 2022 zijn er nadere regels gesteld aan verhuur van B&B en
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vakantiewoningen. Deze regels moeten snel geëvalueerd worden en in dien nodig
geactualiseerd worden.
De toeristenbelasting moet gebruikt worden ter versterking van ons profiel.

OPHaarlem vindt het belangrijk dat mensen van Haarlem kunnen genieten zonder geld
uit te moeten geven. Geen verplichte consumptie. De openbare ruimte is van iedereen.
En dat betekent bankjes, liefst in het groen, en ook in het centrum; zeker voor mensen
met een beperking en voor senioren.

OPHaarlem steunt alle Spaarndammers, waar wij dat kunnen, in hun ambitie om hun
prachtige dorp een goede infrastructuur te geven met sportclubs, verenigingsleven,
winkels en een aantrekkelijke uitstraling.

De toekomst is niet te voorspellen. In 2018 kenden wij Covid-19 nog niet en het heeft
onze wereld en onze stad zeker veranderd, al weten we nu nog niet welke de
structurele effecten zijn.
In 2018 schreven wij: Veel partijen zijn erg goed in beloven, maar willen liever niet herinnerd
worden aan wat ze niet gerealiseerd hebben of waar ze zich te weinig voor ingespannen
hebben. In de oppositie is het dubbel hard werken om gehoord te worden, maar OPHaarlem
mag langs de meetlat gelegd worden. De afgelopen 4 jaar heeft OPHaarlem zich ingezet om
de balans in de stad te bewaren en waar nodig te hervinden. Aandacht en inzet was nodig bij
veel thema’s.
Dit durven wij vier jaar later weer opnieuw te schrijven en onze inzet is terug te vinden
in talloze voorbeelden in het programma (van gebrek aan inspraak en participatie tot
grote bomen die zouden moeten sneuvelen en van het onvoldoende nakomen van het
VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking tot misschien klein lijkend,
maar o, zo, belangrijk voor de ontwikkeling van expressie van kinderen: De Wereld
Kindertheater bestaat, mede door OPHaarlem, gelukkig nog steeds).
De titel van het huidige coalitieprogramma ‘Samen doen’ heeft de lading niet gedekt en
dat geldt allereerst voor het woord ‘Samen’, want de Haarlemmers zijn vier jaar lang
aan de kant gezet. Ook bij het woord ‘doen’ herkennen veel Haarlemmers niet de
beloofde en noodzakelijke prestaties.
Wij hebben ons, samen met onze achterban, vier jaar ingezet om bestuurlijke en
ambtelijke onzorgvuldigheid te benoemen en te corrigeren.
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Ook heeft OPHaarlem zich er vaak over verbaasd dat de landelijke partijen zo weinig
kritiek krijgen van de Haarlemse coalitiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en het CDA.
De coalitie heeft te gemakkelijk Haags beleid geaccepteerd en haast zonder strijd te
voeren in onze stad ingevoerd. OPHaarlem heeft zich onafhankelijk opgesteld en
kritiek geuit t.a.v. Haagse bezuinigingsdrift als dat Haarlemmers trof. Een sterke lokale
partij is daarom echt nodig, alleen al om de bezuinigingen op het sociaal domein
onverantwoord te noemen!
Na jaren van dichtgetimmerde coalities, en vooral de laatste 8 jaar spande de coalitie
van GL, PvdA, D66 en CDA de kroon, is Haarlem echt toe aan de politieke 21e eeuw.
Geen coalitie, maar een breed programma , waardoor meer fracties mee kunnen doen
met de inrichting en vormgeving van de stad en er ook veel meer aandacht kan zijn voor
participatie en inspraak, zodat ook de aandacht voor ons groen versterkt kan worden.
Onze Tweede Kamer heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking in 2016 bekrachtigd. Dat dringt nog te weinig door bij de Haarlemse politiek
en bij de ambtelijke organisatie. Het betekent heel simpel dat mensen met een
beperking extra aandacht moeten krijgen in bijvoorbeeld het verkeer en bij de
toegankelijkheid van (gemeente)panden, zodat ze volwaardig aan onze maatschappij
kunnen deelnemen. De nieuwste plannen voor de herinrichting van het Houtplein
voorzien niet of nauwelijks in veilige oversteekplaatsen.
Haarlem is een prachtige en complexe stad, waar wij continu voor blijven werken.

Haarlem, januari 2022
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 Haarlem is voor alle Haarlemmers; iedereen kan meedoen;
 Daarom is werken aan balans in onze stad een basisopdracht voor OPHaarlem;
 In onze stad gaan wonen en recreëren hand in hand - Schalkwijk,
Parkwijk/Zuiderpolder houden groen aan hun randen - ruimte voor sporten;

 Snelle oprichting van een adviesraad bomen en groen;
 Meer kleine(re) wooneenheden met een lagere huur voor starters,
eenpersoonshuishoudens en senioren;

 Schalkwijk, Parkwijk/Zuiderpolder een volledig onderwijsaanbod, cultuurpodia,
musea;

 Fijnmazig en beter OV in de hele stad en goede verbindingen naar de
werkplekken buiten de stad;

 OV en winkels in de buurt;
 Geen betaald parkeren in de hele stad om de gemeentekas te spekken, geen
verbod op parkeren op de stoep in smalle woonstraten;

 Leven in Haarlem, maar geen overleven door hoge gemeentelijke belastingen;
 OPHaarlem staat voor participatie en inspraak en dan pas besluitvorming;
 De wijkraden kennen hun wijken en zijn al jaren een serieuze partner van
OPHaarlem.
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