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Voorwoord

HAARLEMSE MAAT
Haarlemmers en Spaarndammers hebben de stad en het dorp in hun hart gesloten.
De combinatie van de historische binnenstad, grootstedelijke voorzieningen, de
geborgenheid van een dorp en de ligging bij de duinen zorgen voor deze liefde.
Wij noemen dit de Haarlemse Maat.
Ook voor de jaren 2022 – 2026 staat deze Haarlemse Maat op de eerste plaats.
Het verkiezingsprogramma geeft in elf thema’s een concrete invulling aan de besluiten
die wij in Haarlem willen nemen. Besluiten die ervoor zorgen dat toekomstige generaties
van tenminste dezelfde Haarlemse kwaliteiten kunnen genieten als wij op dit moment.
Uitdagingen
De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot. Veel mensen, bedrijven en
maatschappelijke organisaties hebben nog te kampen met de gevolgen van de
Coronacrisis. We zijn er voorlopig nog niet. Er wordt op veel fronten solidariteit gevraagd.
We hebben rekening te houden met het Coronavirus dat voor langere tijd invloed zal
blijven uitoefenen op ons leven.
De woningmarkt is krap. Veel mensen zijn nog op zoek naar een passende woning.
Het klimaat verandert en stelt ons voor de opgave om ons leven en onze leefomgeving
daarop aan te passen. Dat geldt ook voor onze energievoorziening. We zullen met elkaar
de omslag maken naar andere energiebronnen. De ruimte is echter schaars.
We zullen verstandig met die ruimte om moeten gaan om de stad prettig leefbaar en
in alle opzichten gezond te houden. We willen een goede balans tussen wonen, werken,
ontspanning en natuur. Meer inwoners in onze gemeente vraagt meer van het vermogen
van ons allemaal om goed met elkaar samen te leven.
Wij zijn er klaar voor. Doe je mee?
CDA Haarlem is klaar om samen met jou deze uitdagingen aan te gaan en onze
gemeente verder vorm te geven naar de Haarlemse Maat.
Met jouw steun gaat dat lukken!

RON DREIJER
Lijsttrekker CDA Haarlem
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WONEN
Het is heerlijk wonen in Haarlem en Spaarndam, en dit moet zo blijven.
Er is een woningtekort, maar de bestaande ruimte moeten we slim en
verantwoord benutten. Leefbaarheid en kwaliteit staan hierbij voorop.
Haarlem mag niet sneller groeien dan onze voorzieningen, groen en
verkeer aankunnen. De Haarlemse maat is bepalend.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Haarlem zet zich in om voldoende woningen te bouwen waarbij kwaliteit boven
kwantiteit gaat.

•

Kwalitatief goede woningen in de ontwikkelzones voor starters, (jonge) gezinnen en
senioren. Voor de totale nieuwbouwopgave gaan we uit van 40% sociaal, 40% middelduur en 20% overig.

•

Aantrekkelijke nieuwbouw voor senioren in de eigen wijk, ter bevordering van de
doorstroom.

•

Bij de bouw van nieuwe woningen geldt een verplichting om eventueel verlies aan
groen en bomen te compenseren. Daarbovenop willen wij dat ontwikkelaars voor
iedere nieuwe woning een extra boom planten. Daarmee realiseren wij de komende
vier jaar dus netto 4.000 extra bomen.

•

Hoogbouw alleen toestaan als deze past in de omgeving. In het centrumgebied en in
de jaren 30-wijken worden geen woontorens gebouwd.

•

Ondergronds parkeren bij nieuwbouw.

•

Een goede balans tussen wonen en werken is essentieel voor de leefbaarheid van de
stad. Woningbouw in de Waarderpolder past daarom niet.

•

Geen bebouwing in de groene randen rondom de stad.
De Polders en het Westelijk Tuingebied blijven groen.

•

Sociale huurwoningen behoren aan hen die ze nodig hebben.
Onderhuur, scheefwonen en onrechtmatige bewoning worden aangepakt.

•

Haarlem biedt ruimte aan gezinnen. Eéngezinswoningen moeten daarom
beschermd worden tegen het splitsen naar meerdere kleine appartementen.
Zo zorgen we ervoor dat het aantal ééngezinswoningen ten minste gelijk blijft.

•

Langdurig ongebruikte locaties zoals scholen, winkels en andere maatschappelijke
gebouwen slim herontwikkelen tot woningen.
Meer weten over onze woonambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Wonen in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we ééngezinswoningen weten te behouden en woonwijken leefbaar
gehouden door woningsplitsing tegen te gaan.
Hebben we een centrumgebied gecreëerd waar de auto meer uit het zicht is.
Hebben we ondergronds parkeren op nieuwbouwlocaties zoals Schalkwijk Midden,
de Vierhoek (Tempelierstraat) en de woningbouwlocatie bij de Fietsznfabriek
gerealiseerd.

|
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MOBILITEIT
Haarlem moet bereikbaar zijn voor bezoekers en inwoners: per fiets, auto
en openbaar vervoer. De binnenstad is het domein van voetgangers en
fietsers, de auto is er te gast.
We zijn bereikbaar in de regio. We hebben hoogwaardige verbindingen
met de plekken waar we werken (zoals Amsterdam, Schiphol, Utrecht) en
we realiseren een Velserboog voor een betere verbinding met de A9.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Realiseren van OV-knooppunten station Spaarnwoude en Haarlem Nieuw-Zuid.
Daardoor wordt het busverkeer naar de binnenstad en station Haarlem beperkt
en komen er geen dubbeldekkers meer in de binnenstad.
Het stationsgebied wordt herontwikkeld.

•

Betere verbindingen naar de plekken waar Haarlemmers werken. Een lightrailnetwerk dat de hele regio bedient met tenminste een verbinding AmsterdamSchiphol-Haarlem.

•

Veilige en goed onderhouden fietsverbindingen door zo veel mogelijk vrijliggende
fietspaden aan te leggen. Hiermee wordt het fietsen tussen wijken gestimuleerd.

•

Beschermen van de bestaande zebrapaden bij herinrichtingsplannen. De openbare
ruimte zo inrichten dat kwetsbare verkeersdeelnemers veilig over straat kunnen.

•

30 kilometer per uur is de norm. De hoofdroutes van de auto en OV vormen hierop de
uitzondering.

•

De capaciteit van de Oudeweg en de Waarderweg vergroten door de rijbanen te
verdubbelen (2x2).

•

Meer autoluwe gebieden en uitbreiding van het autoluwe centrum.
De auto is te gast in de binnenstad. Overlast gevend vrachtverkeer, bijvoorbeeld op
de Pijlslaan, wordt beperkt.

•

Het Haarlemse wegennet ontlasten door aanleg van de Velserboog, de directe
verbinding vanaf Westelijke Randweg ten noorden van Velserbroek naar de A9.

•

Geluidshinder van verkeer in de stad verminderen. Onder andere door het plaatsen
van geluidsschermen in de Leidsebuurt langs de spoorbaan.

•

Gereguleerd parkeren als de bewoners in de wijk daarom vragen.
Parkeernormen gebaseerd op reëel gebruik.

•

Gratis gebruik van de parkeergarages in het centrum voor Haarlemmers die een
vergunning hebben voor de Binnenstad. Bewoners die geen recht hebben op een
bezoekerspas voor straatparkeren, kunnen tegen gereduceerd tarief in de Cronjégarage parkeren.
Meer weten over onze mobiliteitsambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Mobiliteit in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we het aantal 30 kilometer per uur wegen uitgebreid, bijvoorbeeld op de
Rollandslaan in het Ramplaankwartier.
Hebben we extra fietsenstallingen geregeld op o.a. de Raaks (ondergronds),
binnenkort voor het Houtplein en is het fietsdepot geopend op de Jansweg voor
inbeslaggenomen rijwielen.
Hebben we ons hard gemaakt voor een balans tussen meer woningen en
verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid.
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WERKEN
Haarlem is een levendige stad waar mensen wonen en wérken – geen
slaapstad. Er is voldoende ruimte om te ondernemen en innoveren.
De stad biedt ondersteuning waar mogelijk, want bedrijven en
ondernemers creëren banen en welvaart. We hebben een gevarieerd
winkelaanbod en een gastvrije horeca.
De komende periode staat in het teken van herstel van de lokale
economie. We dragen ervoor zorg dat ondernemers hun activiteiten
weer verder kunnen ontwikkelen. Met elkaar creëren we een gezond en
stabiel fundament van waaruit weer ruimte ontstaat voor innovatie en
vernieuwing.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

De Waarderpolder als hoogwaardig bedrijventerrein, waar geen woningbouw
plaatsvindt. Niet nu en niet in de toekomst. Hiermee wordt het Haarlemse middenen kleinbedrijf gekoesterd en geven we ruimte aan meer werkgelegenheid.

•

Flexibele hubs met werkplekken in wijken waar Haarlemmers die thuiswerken
gebruik van kunnen maken.

•

Ondersteunen van de Haarlemse ondernemers door lokale inkoop te stimuleren.

•

Gebiedsregisseurs voor de winkelgebieden en het bedrijventerrein.
Haarlem Marketing ondersteunt in de promotie van de winkelgebieden.

•

Een levendig en kwalitatief hoogwaardig centrumgebied waar geen leegstand is en
waar winkelen een aangename beleving is.

•

Een autovrije en opgeknapte Cronjéstraat met meer ruimte voor groen.
De overkappingen aan weerszijden worden vervangen.

•

Schalkstad krijgt de aandacht die het verdient: goed bereikbaar met openbaar
vervoer of eigen vervoer en voldoende parkeergelegenheid.
Meer weten over onze werkambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Werken in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Zijn we tot een opwaardering van het winkelcentrum Schalkwijk gekomen waar
binnenkort ook een Foodhal zal worden geopend.
Hebben we ondernemers (waaronder de horeca) door de coronacrisis geholpen.
Bijvoorbeeld door uitbreiding van terrasvergunningen, uitstel van betaling van
heffingen en snelle betaling van rekeningen.
Hebben we het convenant Waarderpolder getekend met de Industriekring
Haarlem. Hiermee hebben we zeker gesteld dat de Waarderpolder zich verder kan
ontwikkelen tot een duurzaam en toonaangevend bedrijventerrein.

|
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NATUUR
Haarlem is een stad met ruimte voor natuur en water. We zorgen voor
het groen in de stad, dorp en regio – groen blijft groen, dat geven we
niet op. We koesteren de groene randen om onze stad, de duinen en de
polders. De stad is fris en gezond. Er is voldoende ruimte om het water op
te vangen en de bomen bieden verkoeling tegen de hitte.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Geen bebouwing in de groene randen rondom de stad. De Zuiderpolder, Veerpolder,
Hekslootpolder, Verenigde polders en het Westelijk Tuingebied blijven groen.

•

Binnen 300 meter van elke woning zijn groen en bomen.

•

Behoud van alle bestaande volks-, moes- en doetuinen. Bij nieuwbouw kijken we of
nieuwe tuinen kunnen worden toegevoegd.

•

Met schoolbesturen kijken we naar uitbreiding van het aantal schooltuinen en gaan
we schoolpleinen vergroenen.

•

De gemeente aanpassen aan klimaatverandering.
Meer bomen, groene daken en muren bedekken met planten vermindert de hitte in
de stad. Braakliggende terreinen gaan we tijdelijk vergroenen.

•

Water terug in de Papentorenvest, Oostersingel en Amsterdamse vaart.
Deze grachten dienen als wateropslag bij hevige regenval.

•

Bomen zien als een investering in plaats van een kostenpost. Ze vangen CO2 op en
ontlasten met zware regenval. Daarom compenseren we eventueel verlies van groen
en bomen bij bouwprojecten en planten we in Haarlem 4.000 nieuwe bomen in de
komende vier jaar en gaat het totale bladoppervlak met 5% omhoog.

•

De tuin van het Provinciehuis overdag weer openstellen voor publiek.

•

Biodiversiteit stimuleren en natuurinclusief bouwen. Samen met bewoners en
woningbouwverenigingen gaan we Haarlem wijk voor wijk vergroenen.
Naar voorbeeld van de Indische Buurt.

•

Drie keer per jaar organiseren we een tegelwipdag waarbij we samen met de buurt
en Spaarnelanden geveltuinen en perkjes aanleggen.
Meer weten over onze natuurambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Natuur in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we verdeeld over Haarlem en Spaarndam 1.700 bomen geplant.
Hebben we een Stadsecoloog aangesteld die zich dagelijks inzet voor meer
biodiversiteit.
Hebben we De Put van Peet (Zuiderpolder), volkstuin Nooitrust (Houtvaartkwartier)
en de JP Coenlaan (De Krim) onbebouwd en daarmee groen weten te houden.

|

13

SPORT
Voor het CDA is het glashelder dat sporten en bewegen van groot
maatschappelijk belang is. Iedereen moet kunnen sporten, ook mensen
met een beperking. Sporten houdt kinderen en volwassenen gezond en
maakt ze fysiek, mentaal en sociaal sterker.
Het CDA is de sportpartij van Haarlem. Wij zien sport als het centrale
bindmiddel in onze stad, in iedere wijk met activiteiten voor jong en oud.
De sportfaciliteiten zijn binnen handbereik en groeien mee met de groei
van de stad.

14

|

VERKIEZINGSPROGRAMMA

|

2022 - 2026

|

CDA HAARLEM

WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Ontwikkeling van een vitale Sportboulevard (IJsbaanlaan) met een goede ontsluiting
naar station Bloemendaal.

•

Sportaccommodaties in Schalkwijk blijven en groeien mee met de wijk.

•

Aanleg van trapveldjes zoals Cruyff Courts en skateparken die voldoen aan de eisen
van deze tijd.

•

Meer sport- en spelvoorzieningen in de buitenlucht. Bijvoorbeeld faciliteiten voor
boksen, jeu de boules, hardlooproutes, goede wandelpaden en sportvoorzieningen
in parken.

•

Ondersteunen en stimuleren van gehandicaptensport.

•

De Haarlemse zwembaden worden vernieuwd en uitgebreid, zodat er meer plek
komt voor recreatief zwemmen en wedstrijdzwemmen.

•

Een structurele plek voor succesvolle jeugdprojecten zoals Triple Threat en Hattrick
Haarlem.

•

Ruimte bieden aan nieuwe sporten zoals padel en suppen.

•

Uitbreiding van de regelingen Jeugdfonds Sport en Beweegpas 50+ naar alle
leeftijden. Iedereen moet kunnen sporten, groot en klein.

•

Met beschikbare rijksgelden levenslang sporten en bewegen mogelijk maken, sportverenigingen versterken en samenwerking realiseren tussen sportverenigingen,
onderwijs, welzijn, zorg en bedrijfsleven.

•

Geen huurverhogingen van velden en zalen voor sportverenigingen.
Meer weten over onze sportambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Sport in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we 10 beachvolleybalvelden aangelegd voor Bavo Beach, onderdeel van
Volleybal Combinatie Spaarnestad.
De meeste kunstgrasvelden met rubbergranulaat zijn of worden vervangen door
kunstgrasvelden met kurk.
Is de nieuwe Duinwijckhal in gebruik genomen door badmintonclub Duinwijck en
worden er nieuwe sporthallen gerealiseerd bij scholengemeenschap Het Schoter in
Haarlem Noord (de Yvonne van Gennip Hal) en voor turnvereniging HLC aan de
Jaap Edenlaan.

|
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ONDERWIJS EN CULTUUR
Haarlem biedt onderwijs aan op alle niveaus, toegankelijk voor alle
scholieren en studenten. Het onderwijsaanbod is divers, zowel in
onderwijsvorm als geloofsovertuiging. Lessen vinden plaats in kleine
groepen waar ruimte is voor differentiatie en aandacht voor het kind.
Digitalisering en vernieuwing zijn een waardevolle aanvulling op de
klassikale werkwijze.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Een brede school voor voortgezet onderwijs in Schalkwijk in aanvulling op het Rudolf
Steiner College.

•

Investeren in groene schoolpleinen en het starten van een offensief om alle kinderen
les te laten krijgen in goed geventileerde schoolgebouwen.

•

Verbeterde verkeersveiligheid rondom scholen en andere maatschappelijke
voorzieningen.

•

Ondersteunen van leesinitiatieven zoals de VoorleesExpress om laaggeletterdheid
tegen te gaan.

•

Voldoende stageplaatsen voor (MBO-)leerlingen helpen realiseren.

•

Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, maar natuurlijk niet ten koste van de
onderwijsfunctie.

•

Een passende locatie voor de Haarlemse Wereldmuziekschool.

•

Jongeren in aanraking brengen met erfgoed en musea. Alle Haarlemse basisschoolscholieren bezoeken ten minste twee keer in hun schoolperiode een museum of
erfgoedlocatie.

•

Culturele evenementen die echt ‘de Haarlemse maat’ hebben en aansluiten bij alle
bevolkingsgroepen: zoals Parksessies in de Hout, het huiskamerfestival in de Vijfhoek
of een Spoken Word festival in Schalkwijk.

•

De toekomst van het Frans Hals Museum zeker stellen en daarmee het beheer van
de gemeentelijke collectie.

•

Doelmatige besteding van cultuurgelden, waarbij er ruim aandacht is voor het
stimuleren van Haarlemse en Spaarndamse initiatieven die mensen samenbrengen
en verenigen.

•

Wij omarmen het initiatief Beeldengalerij op de Dreef.
Meer weten over onze onderwijs- en cultuurambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Onderwijs en Cultuur in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we de culturele sector door de Coronacrisis geholpen.
Hebben we geld gereserveerd voor de vernieuwing en verduurzaming van alle
bibliotheekvestigingen.
Hebben we het Museum van de Geest (Dolhuys) en Frans Hals Museum financieel
ondersteund en hebben we een bijdrage geleverd aan de restauratie van het
Müllerorgel in de Sint Bavokerk.

|
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ZORG
Haarlemmers zijn solidair en bereid om elkaar te helpen. Op straat, in
het verkeer, maar ook als vrijwilliger en mantelzorger. De gemeente
ondersteunt hierin.
De zorg richt zich op het meedoen van mensen in de maatschappij en
biedt een vangnet als het misgaat in een mensenleven. De overheid
werkt hierbij samen met (vrijwilligers-) organisaties en religieuze
instellingen.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Een toekomstvaste jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.
Deze zorg is gericht op het vroegtijdig bieden van ondersteuning ter voorkoming van
grotere problemen. Voor de eigen bijdrage gaan we uit van het beginsel “de sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten”.

•

Eenzaamheid tegengaan. Vroeg signaleren, laagdrempelige hulp en voldoende
plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld buurt-bakkie).
De Coalitie Haarlem Ontmoet heeft onze steun. Tegelijkertijd vraagt de bestrijding
van eenzaamheid iets van ons allemaal.

•

Voldoende zorg voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, met evenveel
oog voor de belangen van de patiënt als eventuele omwonenden.

•

Belemmeringen wegnemen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking zodat zij optimaal kunnen meedoen aan de samenleving.

•

Steun en waardering voor onze mantelzorgers. Steun met advies over ondersteuning
en mogelijkheden voor respijtzorg om het vol te houden. Waardering met het
Mantelzorgcompliment. Met het Mantelzorgcompliment krijgen genomineerden een
geldbedrag als blijk van waardering.

•

In Haarlem slaapt niemand tegen zijn wil op straat.
De gemeente zorgt voor voldoende opvangplekken. Vooral kinderen zouden nooit de
nacht op straat moeten doorbrengen.

•

Extra openbare zitplaatsen in het centrum voor personen die slecht ter been zijn.

•

Zorg moet beter bereikbaar zijn in de wijk. Bijvoorbeeld door gezondheidscentra
waar verschillende vormen van zorg geclusterd zijn.

•

Blijven investeren in het tegengaan van overgewicht door het voortzetten van het
Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) programma.
Meer weten over onze ambities over Zorg in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Zorg in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we het besluit genomen om een nieuw ziekenhuis ter vervanging van het
Spaarne Gasthuis, locatie Zuid te bouwen (2027 gereed).
Hebben we meer geld vrijgemaakt voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke
ondersteuning.
Hebben we ervoor gezorgd dat de daklozenopvang tijdens de coronacrisis veilig
is verlopen en hebben we opvang geboden aan Afghanen met een Nederlands
paspoort.

|
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SAMENLEVEN
In Haarlem doet iedereen mee. Het maakt de stad levendig en krachtig,
divers en inclusief. De familie is voor mensen hun fundament. Maar ook
andere sociale ontmoetingen bieden ontplooiingskansen, geborgenheid
en waardering. Velen vinden dit in het verenigingsleven of in de kerk,
tempel of moskee.
De gemeente erkent het belang van ontmoeting, en biedt ruimte en
ondersteuning waar mogelijk. We zijn een veilige gemeente. Criminaliteit,
overlast en vandalisme pakken we aan.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Strijden tegen elke vorm van discriminatie; iedereen moet zich veilig, gerespecteerd
en geaccepteerd voelen.

•

Haarlem is een regenbooggemeente. Dit zijn gemeenten die zich inzetten voor de
acceptatie van LHBTIQ+. Bevordering van sociale acceptatie van LHBTIQ+ heeft onze
volle aandacht.

•

Woongroepen voor LHBTIQ+ ouderen zijn een belangrijk middel om eenzaamheid
tegen te gaan. Dat geldt ook voor de Roze Salon Haarlem.

•

Extra aandacht voor zelfdoding bij (LHBTIQ+)-jongeren is noodzakelijk.

•

Betere toegankelijkheid voor mindervaliden. Zeker in gebieden die zijn ingericht als
voetgangersgebied zoals het centrum.

•

Tijdelijke mobiele camerabewaking in gebieden waar narigheid plaatsvindt of wordt
verwacht.

•

Geen verruiming van de sluitingstijden van de horeca.

•

De inrichting van speelplekken vindt in overleg met de wijk plaats. Ook steunt de
gemeente buurtinitiatieven voor speelplekken; zo nodig met cofinanciering.

•

In overleg met de Islamitische Raad een geschikte plaats bepalen voor een
Islamitische begraafplaats.

•

Stimuleren dat zingevingsvragen onderdeel zijn van het maatschappelijk debat.
Zingevingsvragen zijn niet alleen voor achter de voordeur.

•

Toegankelijke plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten.

•

Familie en gezin steunen in de opvoeding en er zijn wanneer het even niet lekker
loopt. Ondersteuners, waaronder de sociaal wijkteams en de Centra voor Jeugd en
Gezin werken optimaal en oplossingsgericht met elkaar samen.
Meer weten over onze ambities over samenleven in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Samenleven in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Overlast in Reinaldapark (Parkwijk) wordt aangepakt. Een verbod op het gebruik
van lachgas in de openbare ruimte is ingesteld.
Hebben we wifi-tracking in het centrumgebied gestopt om de privacy van de
inwoners te beschermen.
Is de Verklaring Gelijke Behandeling in de Sport door de overgrote meerderheid van
Haarlemse sportverenigingen getekend.
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UITSTRALING
De vele monumentale gebouwen en parken geven de allure die Haarlem
zo aantrekkelijk maakt voor haar inwoners en bezoekers. De stad is
trots op haar erfgoed, en investeert daarom in monumentenzorg en
behoud. De stad is schoon en verzorgd. Er stroomt weer water door de
Amsterdamse Vaart, Papentorensingel en de Oostersingel.
Toerisme mag de leefkwaliteit van de bewoners van Haarlem en
Spaarndam niet negatief beïnvloeden.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Investeren in een hoger kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Een opruimactie
van overbodige verkeersborden.

•

De rode loper gaat uit voor de fiets. Er komen meer fietsenstallingen om het
fietsgebruik te stimuleren.

•

Een Haarlemse maat in het toerisme. Een halt toeroepen aan de uitbreiding van de
hotelcapaciteit en doorlopende verhuur van woningen aan toeristen.

•

Bevorderen van het karakteristieke (winkel)aanbod van Haarlem, gericht op bezoekers
die Haarlem om haar eigenheid waarderen. Dus bijvoorbeeld geen Nutella-winkels.

•

Aanpak van de rattenproblematiek in de verschillende wijken in de stad.

•

Ontsluiten van de mooie parels van Haarlem buiten de binnenstad zoals de
Koepelkathedraal. De bewegwijzering wordt verbeterd en Haarlem Marketing neemt
deze parels mee in de communicatie van bijzondere plekken voorbij de binnenstad.

•

Kleppen op alle gemeentelijke afvalbakken om overlast van meeuwen te voorkomen.

•

Geen verloedering van ligplaatsen in de grachten. Een beter regime voor het
onderhouden van de ligplaats en boot. Niet-Haarlemmers kunnen geen aanspraak
meer maken op een ligplaats.

•

Bescherming van erfgoed in Haarlem.
We richten een Monumentenloket op waar iedere Haarlemmer terecht kan met
vragen over bijvoorbeeld verduurzaming van monumenten.
Op basis van een kerkenvisie worden creatief nieuwe functies gerealiseerd voor
leegstaand religieus erfgoed.

-

•

We staan positief tegenover deelconcepten. Een betere ordening van geparkeerde
deelscooters (en eventueel deelfietsen en deelsteps) komt de stad ten goede.

•

Langdurig bezethouden van parkeerplaatsen in de wijken tegengaan.

•

Meer (werkende) fonteinen op de pleinen.
Meer weten over onze ambities over de uitstraling van Haarlem?
Lees het hoofdstuk Uitstraling in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we een succesvolle aanpak van ratten in het Vondelkwartier opgezet en
hebben we een verbod op het voeren van meeuwen ingevoerd.
Hebben we een halt toegeroepen aan de uitbreiding van de hotelcapaciteit om de
grote toestroom van toeristen te beperken.
Hebben we de toeristische verhuur van woningen (zoals Airbnb) beperkt tot
maximaal 30 dagen per jaar.

|
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DUURZAAMHEID
Haarlem levert een actieve bijdrage aan een duurzame wereld en het
behalen van de klimaatdoelstellingen door samenwerking met bedrijven
en het ondersteunen van burgerinitiatieven.
We kiezen hierbij voor samenwerking, realisme en betrouwbaarheid.
Ook investeert de gemeente zelf in groen en duurzaamheid: in groene
daken, meer bomen, schone lucht en biodiversiteit.
Dit verhoogt de leefbaarheid en schoonheid van Haarlem en Spaarndam.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Een betere luchtkwaliteit door schone stadsdistributie: het bevoorraden van winkels
met elektrische voertuigen.

•

Aardgasvrije wijken. De energietransitie voortvarend aanpakken. Naast gasloos
bouwen ook duurzame vestigingsvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten instellen.

•

Milieuzone voor brom- en snorfietsen. Hiermee worden oude brommers, scooters en
snorfietsen geweerd uit de bebouwde kom. Tweetakt vaartuigen worden verboden.

•

Meer openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

•

Aanleg van warmtenetten in Meerwijk en op het bedrijventerrein Waarderpolder.

•

Meer budget voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
De gemeente geeft het goede voorbeeld.

•

Het duurzaamheidsloket in de Haarlemmer Kweektuin behouden en professionaliseren.
Een laagdrempelig loket waar Haarlemmers inspiratie kunnen opdoen over
verduurzaming en waar natuur en milieueducatie centraal staat.

•

Blijven investeren in de informatievoorziening over verduurzaming van bedrijfspanden in de Waarderpolder.

•

De openbare ruimte meer vergroenen en meer water toevoegen waardoor de
hittestress beheersbaar blijft.

•

20% van de nieuwbouwwoningen met hout.

•

Een Monumentenloket waar iedere Haarlemmer terecht kan met vragen over
bijvoorbeeld verduurzaming van monumenten.
Meer weten over onze duurzaamheidsambities voor Haarlem?
Lees het hoofdstuk Duurzaamheid in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Hebben we de weg vrijgemaakt voor de aanleg van het eerste warmtenet van
Haarlem. Een collectieve warmteoplossing voor 5.200 woningen in Schalkwijk.
Is gestart met het verduurzamen van de panden van gemeente Haarlem.
De maatregelen die het meeste energie besparen en de grootste CO2-reductie
opleveren worden als eerste uitgevoerd.
Hebben we de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd
stadsgezicht uitgebreid.

|
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BESTUUR
Voor Haarlem is het belangrijk dat zij een goedwerkende gemeentelijke
organisatie heeft. Een organisatie die dicht bij haar burgers staat, die
communiceert en benaderbaar is. Een organisatie die luistert en haar
inwoners en bedrijven bijstaat. Een organisatie die zorgvuldig omgaat
met haar geld, en investeert in haar toekomst, haar personeel en
technologiesystemen.
Kortom, een betrouwbaar en toegankelijk bestuur.
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WAT WIL CDA HAARLEM:
•

Rechtsbescherming voor iedereen, niet alleen voor financieel weerbare en juridisch
onderlegde burgers.

•

Een loket voor burgers die zichzelf niet kunnen redden in het contact met de
gemeente. Er wordt net zolang gezocht tot een oplossing is gevonden die recht doet
aan de situatie.

•

Een toegankelijke gemeente: bewoners met klachten en ideeën worden snel en
adequaat geholpen.

•

Een transparante gemeente. De informatie van de gemeente wordt actief verstrekt
en is goed en tijdig toegankelijk voor iedereen.
Informatie is openbaar, tenzij de wet dit verhinderd.

•

De gemeente stelt zich kwetsbaar op en is uitnodigend om te worden gecontroleerd.
Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar er moet een cultuur zijn om van fouten
te leren.

•

De gemeente is transparant over apparatuur en technologie in de openbare ruimte
waarmee data wordt verzameld. Dataverzameling staat ten dienste van het
maatschappelijk belang en de leefbaarheid. Er wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met het beschikkingsrecht van het individu.

•

Een solide gemeentelijke financiële positie. Voorgenomen investeringen worden
daadwerkelijk gerealiseerd. Dit vereist een strakke sturing.

•

Burgers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de stad. U bent van harte
uitgenodigd om mee te praten en mee te denken bij het maken van plannen en
beleid. U bent ook uitgenodigd om gebruik te maken van uw inspraakmogelijkheden. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad de verantwoordelijkheid om u
te vertegenwoordigen en besluiten te nemen. Wij vertrouwen in de kracht van de
vertegenwoordigende democratie.

IN DE AFGELOPEN VIER JAAR:
Controle op de naleving van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Ondanks Corona is het weerstandsvermogen van de gemeente sterk verbeterd en
is de gemeente in staat tegenvallers op te vangen.
Aanstellen van een kinderburgemeester en het uitreiken van jeugdlintjes.

|
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ONZE BASIS
Het CDA is een christendemocratische volkspartij.
Democratisch, omdat bij besluiten iedere stem in de samenleving telt.
Christelijk, omdat christelijke kernwaarden ons referentiekader zijn
bij het maken van politieke keuzes. Denk aan solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap.
Het komt bij het maken van die keuzes elke keer weer aan op een
zorgvuldige afweging van idealen, problemen en mogelijke oplossingen.
Dit is niet altijd even eenvoudig. Het CDA is geen partij die wegloopt voor
problemen en is bereid het voortouw te nemen bij de zoektocht naar de
oplossingen, ook in Haarlem.
Het CDA is een partij voor iedereen die gelooft in een betere samenleving.
Wij geloven in de kracht van het handelen vanuit je eigen idealen.
Hierbij maakt het niet uit welke religieuze of niet-religieuze oorsprong
deze idealen hebben, zolang ze zijn gericht op het creëren van een
mooiere samenleving.
Christendemocratische politiek is ook rekening houden met de
generaties die na ons komen. Dit betekent dat we de problemen van nu
niet willen doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.
Wij vinden daarbij dat iedereen zo veel mogelijk zelf verantwoordelijkheid
moet dragen; alleen op die manier kunnen we de goede voorzieningen in
stand houden. Vanuit deze idealen en een hart voor Haarlem willen wij
met alle Haarlemmers werken aan het behouden én verbeteren van onze
prachtige stad.
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ONZE KERNWAARDEN ZIJN:
Solidariteit betekent dat we er gezamenlijk voor proberen te zorgen dat niemand buiten
de boot valt. Er zullen altijd mensen zijn die de hulp van de overheid nodig hebben.
Juist om er voor deze mensen te kunnen zijn moet de overheid ook streng zijn voor wie
wel kan, maar niet wil.
Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat maatschappelijke initiatieven en
organisaties een eigen taak hebben en niet in opdracht of als verlengstuk van de overheid
werken. Zij hebben ook het recht en de vrijheid om volgens hun eigen principes en vanuit
hun eigen inspiratie hun bijdrage te leveren.
Publieke gerechtigheid betekent dat het tot de taak van overheid behoort om de eigen
verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties te respecteren en te beschermen.
De politiek moet de voorwaarden scheppen waaronder burgers zelf het goede kunnen
nastreven.
Rentmeesterschap betekent dat talenten, gezondheid, kennis en cultuur en de
natuurlijke omgeving duurzaam ontwikkeld en bewaard worden

VOOR ONS BETEKENT DIT:
De samenleving, niet de overheid
Wij willen een stad waarin burgers zoveel mogelijk zelf bepalen.
Wij zien een taak en betekenis voor iedereen
Iedereen die kan moet kunnen participeren in de vorm van werk, opleiding of
vrijwilligerswerk.
Een eerlijke en duurzame economie
Werken moet lonen, ondernemers en familiebedrijven krijgen onze steun. Het CDA wil een
Haarlemse economie gebouwd op fatsoen en wederkerigheid.
De familie is ons fundament
Wij zien families als het fundament, waarin mensen voor elkaar zorgen en
verantwoordelijkheid nemen. Wij streven naar een cultuur die het gezin waardeert en
duurzame relaties, in alle vormen die de stadssamenleving kent, ondersteunt.
De toekomst van onze kinderen
Het CDA kiest voor de toekomst van onze kinderen. Kinderen vragen een veilige, schone
en geborgen stad waarvan de financiën op orde zijn.
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