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Leden van de wijkraad Binnenstad
Johanna Kabel
14 februari 2012
18 januari 2012
Bas Strikker, voorzitter
Johan Rijbroek, lid wijkraad
Lucas van Kessel, lid wijkraad
Cees Rol, lid wijkraad
Leo Hellinga, bewoner
Johanna Kabel, notuliste
Tinka Nas, lid wijkraad (met bericht van verhindering)
Eva Meijer, lid wijkraad wegens vakantie

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.18 januari 2012
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Leo Hellinga. Leo deelt
mee niet aanwezig te zijn wegens een specifieke klacht of onderwerp, doch omdat hij
belangstelling heeft voor het werk van de wijkraad.

2. Notulen van de vergadering d.d. 14 december 2011
De notulen van deze vergadering zijn door Tinka gemaakt. Aangezien daarover geen vragen en/of
opmerkingen worden gesteld of gemaakt worden ze ongewijzigd goedgekeurd.
Besloten wordt de notulen van de vergadering van november 2011 als geluidsband aan de website
te linken.
Geconstateerd wordt dat de Kerstborrel geslaagd was, doch relatief weinig bewoners aan de
uitnodiging gehoor hadden gegeven gezien het aantal flyers dat in de binnenstad verspreid was.
Om bewoners beter te bereiken wordt een wijkraadborrel in (een bepaald deel van) de wijk
effectiever geacht. Komende lenteborrel zal dan ook elders in de binnenstad gehouden worden.
Lucas zal de mogelijkheid van verschillende plaatsen nagaan.
ACTIEPUNT LUCAS: locatie lente borrel
Naar aanleiding van de plannen voor de herinrichting van Spaarne/Turfmarkt vindt er op 9
februari a.s. overleg tussen belanghebbenden plaats; Cees zal dan aanwezig zijn en het standpunt
van de wijkraad kenbaar maken.
Wat betreft de onveilige situatie bij oversteken van Botermarkt/Gierstraat naar Koningsstraat
verklaart Cees dit te hebben aangekaart bij de gemeente en het voorstel te hebben gedaan om de
verkeerslichten bij V&D uit elkaar te plaatsen.
Cees zal nogmaals de gemeente verzoeken een oplossing voor deze onveilige verkeerssituatie te
vinden.
Besloten wordt om elke vergadering van de wijkraad te beginnen met een spreekuur voor
bewoners. Bewoners kunnen dan binnenlopen zonder zich van te voren aan te melden. Als er geen
bewoners zijn dan wordt gewoon direct gestart met de reguliere wijkraadsvergadering.
ACTIEPUNT BAS: inloopspreekuur wijkraad op website vermelden
In verband met afsluiting van de Prinsenbrug zal een gewijzigde verkeerssituatie ontstaan, die ook
voor het verkeer in de binnenstad gevolgen zal hebben. Voorgesteld wordt iemand van de
gemeente uit te nodigen om het verkeerscirculatieplan van de gemeente toe te lichten.
ACTIEPUNT BAS: ambtenaar uitnodigen voor uiteenzetting verkeerscirculatieplan.
3. Wijkcontracten/wijkschouw
De wijkraad heeft Hans Vriend telefonisch en per mail benaderd in verband met deze kwestie,
doch nog geen reactie ontvangen.
De bedoeling is dat de gemeente, samen met wijkraadsleden en bewoners van de betreffende wijk,
de wijken gaat screenen op te verbeteren punten.
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De wijkraad besluit komende zaterdag een wijkschouw te doen van 15.00 tot17.00 uur, start
vanuit het wijkraadgebouw, waar men zich met camera kan melden om 15.00 uur.
Johan deelt mee al een lijst met punten te hebben opgesteld waar op gelet kan worden.
Het lijkt raadzaam vooraf een routebeschrijving te maken, te denken valt aan BartiljorisstraatKruisstraat- Nieuwe Gracht- Nassaustraat- Magdalenastraat- Slagerpoort.
4. Jaarvergadering
Als locatie voor de op 21 maart a.s. te houden jaarvergadering is als gebruikelijk de Janskliniek
voorgesteld. Mogelijk is ook “Stem in de stad” een geschikte plaats om de jaarvergadering te
houden, nu die plaats recent geheel verbouwd is. Bas zal dit nagaan en een locatie bespreken.
ACTIEPUNT BAS: locatie voor jaarvergadering op 21 maart a.s. bespreken.
Het thema voor deze vergadering is nog niet vastgesteld; Johan wijst op het belang dat op
duurzaamheid wordt gelegd en stelt als thema voor: Haarlem duurzaam.
Na de pauze zou iemand van de gemeente een voordracht kunnen houden over dit thema.
ACTIEPUNT JOHAN: gemeente benaderen voor toespraak op jaarvergadering.
Voor de pauze zullen alle leden van de wijkraad een toelichting geven op door hen verrichte
werkzaamheden, zo zal Bas de vergadering openen en enkele algemene punten noemen en als
specifiek onderwerp de laatste ontwikkelingen rond het Philip Frankplein.
Tinka zal de jaarcijfers en begroting toelichten. Tinka wijst erop dat de wijkraad afgelopen jaar .
met een bedrag van 7000 euro ruim onder het begrote bedrag is uitgekomen.
Cees zal de onderwerpen verkeer en vervoer en unilocatie voor zijn rekening nemen. Cees
vermeldt dat hij recent bij het Brijderoverleg aanwezig was en dat daar bleek dat de gemeente 5
mogelijke locaties op het oog heeft, waaruit nog geen keuze is gemaakt.
Lucas zal een toelichting geven op de wijkcontracten en wijkschouw.
Johan heeft nog geen onderwerp, doch zal dit later doorgeven. Aangezien er voor de
jaarvergadering nog 2 wijkraadvergaderingen gepland staan moet organisatie en indeling van de
jaarvergadering geen probleem opleveren.
5. Voortgang Turfmarkt/Spaarne herinrichtingsplannen
Aangezien tijdens vorige vergaderingen het onderwerp al uitvoerig aan de orde is geweest en
sedertdien geen nieuwe ontwikkelingen hebben plaats gevonden wordt het agendapunt niet
behandeld, slechts enkele tekeningen overhandigd.
6. Ontwikkelingen Kinderhuisvest
De gemeente heeft een werkgroep opgericht waarin alle belanghebbenden dienen te particieperen.
Ook de wijkraad is verzocht een vertegenwoordiger aan deze werkgroep deel te laten nemen.
Lucas biedt aan als vertegenwoordiger deel te nemen doch wijst erop dat hij in de avonduren
beschikbaar is. Bas kan voor Lucas invallen.
7. Ingekomen verzoek CDA over handhaving
De fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, Merijn Snoek, heeft de wijkraad een brief
gezonden over het overhevelen van uren handhaving van de binnenstad naar andere wijken.
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De wijkraad is van mening dat door de zich in de binnenstad voordoende problemen geen uren
handhaving gemist kunnen worden en zal in die zin antwoorden.
ACTIEPUNT BAS: brief beantwoorden.

8. Rondvraag
Cees wijst op de actie die bewoners rond café “De Koning” voeren tegen de overlast die
bezoekers van deze kroeg veroorzaken. Opmerkelijk is dat deze bewoners zich niet tot de
wijkraad gewend hebben.
Het meldpunt overlast blijkt niet goed te werken en met meldingen gebeurt niets.
Johan meldt dat er in Haarlem 5 vergunningen zijn uitgegeven voor horecagelegenheden om
dagelijks tot 05.00 uur open te zijn, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Recent hebben 2 horecagelegenheden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Cees geeft aan dat van horecazijde niet veel belangstelling voor dergelijke vergunningen bestaat
omdat het hoge kosten meebrengt.
Johan geeft aan dat het artikel over terrassenbeleid kan worden gelinked naar het MKB
De werkzaamheden aan de Bakenessergracht gaan in de volgende fasen:
-baggeren, -kademuur, -riolering, -verlichting, -bomen, -inspraak voor meer groen
Als er verder geen vragen en/of opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter om 22.00 uur de
vergadering.

