
Haarlem, 14 januari 2020

Beste wijkraad, 

Wij zouden ons relatief versteende Haarlem graag groener zien, uw wijk graag 
groener zien. 
U ook? 

Groene wijken zijn mooie, leefbare en gezonde wijken. 
Een groener Haarlem draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke doelstelling 
om te komen tot een klimaatneutraal en een klimaatadaptief Haarlem en om, voor 
2022, meer bomen aan te planten. 
Ook nam de gemeenteraad diverse moties aan die zien op het vergroenen van de 
stad, zoals de raadsbreed aangenomen motie Groen, Groener, Groenst. 

Het blijkt voor de gemeente niet gemakkelijk om locaties in kaart te brengen waar 
groen kan worden toegevoegd. 
Daarom hebben wij, als leden van de gemeenteraad, het initiatief genomen om met u 
te onderzoeken waar vergroening mogelijk is.  

Ziet u, in uw wijk, kansen voor (ver)groen(ing)? 
Wijkbewoners kennen hun wijk uiteraard het beste. 
Waar zou volgens u in uw wijk meer groen kunnen komen? 
En welk soort groen zou u dan wensen: bomen, een klein bosje, lager groen/
struiken? 
Bewoners in uw wijk kunnen ook een verzoek indienen voor geveltuintjes voor hun 
huis. Spaarnelanden komt dan de stoeptegels die grenzen aan de gevels 
verwijderen. Desgewenst kunnen bewoners daarbij ook zaad van geschikte bloemen 
en planten krijgen. 

Stuurt u, als u aan oproep gehoor wilt geven, een e-mail met de locaties, en 
specificaties van het soort groen dat u in uw wijk toegevoegd zou willen zien, naar 
Rodrigo Cruz Linde, fractiemedewerker van de PvdA? 
Dat kan op het volgende e-mailadres: rodrigocruzlinde@gmail.com 
Wij nemen dan contact met u op, en zullen proberen ervoor te zorgen dat dat extra 
groen in uw wijk er ook daadwerkelijk komt!

Met vriendelijke groet, 

Isabelle Wisse, PvdA 
Frits Garretsen, SP 
Gert Jan Hulster, AP 
Sander Van den Raadt, Trots 
Frans Smit, OPHaarlem
Sacha Schneiders, GroenLinks 
Ron Dreijer, CDA 
Bas van Leeuwen, D’66
Frank Visser, Christenunie
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