VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 10 FEBRUARI-2010

Aanwezig:
van de wijkraad: Bas Strikker voorzitter,
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris,
Kees Rol lid,
Johan Rijbroek, lid,
Lucas van Kessel, lid.
De volgende buurtbewoners zijn aanwezig:
Louis Mathijsen, Erik Boele de Zeeuw, Pieter Gardenier, Ernst van der Horst
1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen/ actiepunten vorige vergadering
De vergadering wordt om ca 20.15 uur geopend door de voorzitter.
Aanpassing en modernisering van de website met links naar o.a. gemeente, heeft grote prioriteit en er
wordt naar gestreefd de site zo spoedig mogelijk gereed te hebben.
Lucas wijst op verwijdering van de bushalte aan de Koudenhorn; de reden daarvoor is onduidelijk.
Hij zal dit nagaan en tevens instelling van een “ringbusje”aan de orde stellen, zoals eerder aangegeven.
Lucas deelt voorts mee dat hij is benaderd door een bewoonster uit de Bloemertstraat over de plaatsing
van nieuwe betonnen paaltjes. Onduidelijk is welke delen van de Bakenesserbuurt wel en welke niet van
nieuwe paaltjes worden voorzien en of de bewoners inspraak hebben. Wel is inmiddels duidelijk dat de
nieuwe paaltjes snel omver gaan. Lucas zal de kwestie aan Hans Vriend voor leggen.
De vraag wordt gesteld welk gebied tot de Bakenesserbuurt gerekend kan worden.
2. Inbreng bewoners
Louis Mathijsen deelt mee dat hij namens de stationsbuurt deze vergadering bijwoont, onder
uiteenzetting van de structuur van het daar vigerend comité.
Pieter Gardenier is als nieuwe bewoner als belangstellend toehoorder aanwezig.
Ernst van der Horst heeft evenals voorgaande jaren de door de penningmeester opgestelde jaarcijfers
gecontroleerd en als kascie goedgekeurd. De jaarcijfers zijn hiermee vastgesteld en decharge verleend.
2a. Debat “horeca en uitgaansoverlast binnenstad”, zoals door de VVD georganiseerd
Kees en Lukas zullen in overleg bepalen wie van hen namens de wijkraad zal optreden.
3. Zorgruilproject
Erik Boele de Zeeuw deelt mee dat hij actief is op het gebied van zorg en welzijn en dat het zorgruilproject
al jaren zijn bijzondere belangstelling heeft. Hij zet uiteen dat het een vorm van vrijwilligerswerk betreft,
waarbij mensen diverse soorten hulp met elkaar kunnen ruilen, dit meestal op basis van een
puntensysteem. Haarlem kent echter een dergelijk puntensysteem niet, er is in de Cie een discussie
hierover. Er is een bedrag van 600.000 euro gereserveerd voor de inrichting van plaatsen waar fysiek hulp
geboden zal worden. Mogelijk zal de wijkraad benaderd worden door mevrouw Sile over dit
zorgruilproject, omdat hierbij een rol voor de wijkraden weggelegd zou kunnen zijn.
4. Stand van zaken website
Er is sprake van enige vordering, zoals onder punt 1 aangegeven.
Wegens ontbreken van nadere gegevens wordt dit agendapunt verschoven naar een volgende vergadering.
5.
Stand van zaken Philip Frankplein
Er is nog geen vervolgbijeenkomst bepaald, ondanks het tijdsverloop.
Bas is benaderd door de joodse gemeenschap met het voorstel om daar een gedenkplaats voor de
omgekomen Haarlemse joden op te richten.
6

Jaarvergadering

Als eerder bepaald, vindt de jaarvergadering plaats op woensdag 17 maart a.s. in de vergaderruimte van
de Janskliniek. Voor de pauze zullen de bekende agendapunten worden behandeld, terwijl er voor na de
pauze nog een thema dient te worden gekozen. Voorgesteld wordt de problemen rond het stationsplein
met opstelling van de bussen en te verwachten verkeersstromen als thema te nemen.

7.
Rondvraag
Kees deelt mee dat het DB opgeheven zal worden en voor een geheel andere opzet zal worden gekozen. Het
zal een soort netwerk worden via internet, NING genaamd, waarbij Hans Vriend en Lex Wijnbeek 3 of 4
maal per jaar de wijkraad zullen bezoeken en Hans Vriend een eigen spreekuur zal gaan houden.
Aangezien besloten wordt de problemen rond de stationsbuurt als thema voor de jaarvergadering te
nemen zal Johanna Marianne Rietvink polsen om een inleiding te houden. Indien dit niet doorgaat zal een
ander thema worden gekozen.
Johan stelt voor de bewoners rond het station via flyer te informeren over de avond van RIBW op 16
februari a.s.
Johan zal deze flyer maken en Louis biedt aan voor verspreiding zorg te dragen.
Louis spreekt zijn waardering uit voor door de wijkraad verrichte werkzaamheden.
Ernst wijdt enige woorden aan het vertrek van Johanna uit de wijkraad.

Als er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering om 23.30 uur.

