
  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  09 juni 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

Zo worden de 

archeologische 

vondsten van 

Haarlem bewaard   
Hoe leuk is het om eens binnen te 

kijken op een plek waar je normaal 

niet kunt komen? Op zondag 19 juni 

houdt het archeologisch depot een 

open dag. Hier worden voorwerpen 

bewaard die bij opgravingen in 

Haarlem zijn gevonden.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Gemeente maait om 

de bij te helpen. Hoe 

zit dat?   
Wist u dat het gras niet alleen wordt 

gemaaid, omdat het er dan netter 

uitziet? Gras wordt gemaaid om de 

overlevingskans van andere plant-, 

en diersoorten te vergroten. Wij 

spraken de persoon die hier alles 

over weet, de Haarlemse 

stadsecoloog, Sjoerd Andela.   

Lees meer ›  
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Altijd al een kijkje willen nemen bij prachtige 

initiatieven in de stad?  

 

Zaterdag 11 juni 2022 bent u tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom bij 

verschillende initiatieven en organisaties in de stad. Neem een kijkje in de kas 

van Wij Telen Groente. Vis met SUPmission plastic uit de Haarlemse 

grachten. Ontdek de waarde van voedsel met Haarlem Food Kids. Of wandel 

mee met de bewoners uit de Amsterdamse Buurt over de Esplanade en leer 

hoe dit groene straatpark tot stand is gekomen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Luister mee met de gemeenteraad op 16 juni  

 

Donderdag 16 juni zijn er 2 commissievergaderingen. U bent van harte 

welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Ze zijn ook live te volgen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Werkzaamheden Houtplein gestart: 

Wagenweg, Wijde Geldelozepad en 

Tempeliersstraat bereikbaar  

 

Dinsdag 7 juni 2022 zijn de werkzaamheden gestart op het Houtplein tussen 

de kruising met de Tempeliersstraat en de Gasthuissingel. Dit heeft diverse 

gevolgen voor het verkeer. De Wagenweg, het Wijde Geldelozepad en de 

Tempeliersstraat zijn bereikbaar vanaf het Houtplein.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Zomereditie Initiatievencafé op maandag 4 

juli 2022  

 

Gemeente Haarlem biedt initiatiefnemers graag een podium om hun 

initiatieven te presenteren. Daarbij willen we de bewoners de gelegenheid 

bieden om in contact te komen met anderen die kunnen helpen om deze 

ideeën verder te brengen. Daarom organiseren we maandag 4 juli om 17.00 

uur een nieuwe zomereditie van het Initiatievencafé.   

Lees meer ›  
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Online oplichting heb je zelf in de hand  

 

We kopen en verkopen allemaal weleens iets online, maar helaas is niet 

iedereen te vertrouwen. Ook in Haarlem maken deze cybercriminelen 

slachtoffers. Gelukkig zijn er een aantal acties die u kunt ondernemen om de 

kans om slachtoffer te worden te verkleinen. Digitaal wijkagent Hans vertelt er 

meer over.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Posthuis Zaanenpark: dé ontmoetingsplek 

van, door en voor de buurt  

 

De Stichting Posthuis Zaanenpark (PHZP) en de buurt herbouwen niet alleen 

het Posthuis, maar de Stichting krijgt ook het eigendomsrecht. Dit is het 

voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de 

gemeenteraad van Haarlem.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Onderzoek eikenprocessierups gestart  

 

Eikenprocessierupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen 

en dieren. Daarom doet Spaarnelanden elk jaar in juni onderzoek of deze 

rupsen in eiken in de openbare ruimte zitten.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Heb je een goed idee voor de stad en wil je 

je initiatief graag verder brengen?  

 

Via de Initiatievenschool biedt de gemeente trainingen aan die je hierbij 

kunnen helpen. Denk aan een training crowdfunding, pitchen of social media. 

Alle trainingen worden gratis of tegen een kleine bijdrage aangeboden.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Wie verdient een lintje?  

 

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u diegene nu voordragen voor 

de jaarlijkse lintjesregen. Dit kan tot 15 juli 2022.   

Lees meer ›  
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