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1. Opening  
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.Deze vergadering is 
een ‘werkvergadering’ en er zijn alleen leden van de wijkraad aanwezig. 

 
2. Verslag van de vergadering op 15 januari 2013 

 
Het verslag van de vergadering van 15 januari 2013 wordt – met enige tekstuele 
aanpassingen – vastgesteld, onder dankzegging aan Johanna Kabel voor haar 
verslaglegging. 
  
Naar aanleiding van de actiepunten: 
- Inge Zuurendonk heeft de SOR-avond bijgewoond. Er is een terugkoppeling geplaatst 

op de website van de wijkraad. 
- Tinka Nas heeft contact opgenomen met de bewoner van de Bolwerkslaan over zijn 

vraag om een zebrapad van de Bolwerkslaan naar de brug richting Kloppersingel. 
Zebrapad is onder meer wenselijk met het oog op de kinderen die naar de Willem 
de Zwijgerschool gaan. De wijkraad zal de vraag neerleggen bij Verkeer&Vervoer. 
ACTIE: Kees Rol. 

- Bas Strikker is aanwezig geweest bij de voorbespreking van het Bestemmingsplan 
Oude Stad. Bij de voorbespreking bleek dat er geen nieuwe welzijnsbestemmingen 
(lees: Unielokatie) voorzien zijn. Wel is veel aandacht voor nieuwe 
hotelbestemmingen. Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe bestemming van 
de Brinkmanpassage. 

- Tinka Nas heeft van I&O Research de reacties op de open vragen in de 
bewonersenquête ontvangen. 

- Er wordt gewerkt aan een huishoudelijk reglement voor de wijkraad. Het oude 
reglement dateert van 2000 en in 2010 is een nieuwe verordening voor de 
wijkraden van kracht geworden. In een nieuw huishoudelijk reglement moet 
daarom meer geregeld worden dan voorzien. Voor de volgende vergadering is een 
concept-reglement gereed. ACTIE: Inge Zuurendonk. 

 
 



3. Parkeervisie 
 

Op 29 april 2012 heeft de wijkraad een uitgebreide reactie gegeven op de concept-
Pakeervisie. Nu de definitieve visie beschikbaar is, klijkt het erop dat er weinig met deze 
reactie is gedaan. 
- In de visie ontbreekt elke verwijzing naar de bewoners van de binnestad, terwijl 

bewoners van andere wijken in het centrum wel genoemd worden. 
- Er is niets gedaan met de suggestie om een wachtlijst in te stellen voor 

parkeervingnetten. 
- Er komt weliswaar een parkeerregeling  voor bezoek (van bewoners) maar alleen op 

zondag en gekoppeld aan de invoering van betaald parkeren op zondag. De 
wijkraad wil graag een bezoekersregeling voor de hele week. 

- De wijkraad is positief over het autovrij maken van de Nieuwe Groenmarkt. Dit zal 
veel schelen in rondrijdend verkeer op zoek naar een parkeerplaats. De vraag is nog 
wel of het autovrij alleen het publiek betreft, of ook de bewoners. De wijkraad zou 
graag zien dat bewoners hier nog wel kunnen parkeren daar dit anders teveel 
parkeerplaatsen kost.  Dit wordt nagevraagd. ACTIE: Lukas van Kessel (Pleio). 

- Er wordt weer gesproken over nader onderzoek naar een parkeergarage aan de 
oostzijde van de stad. De wijkraad vindt dat overbodig. Er zijn al zoveel (dure) 
onderzoeken uitgevoerd dat een nieuw onderzoek verspilling van tijd en geld lijkt. 

- De wijktraad mist de mogelijheid dat meer buurten in de binnenstad worden 
aangewezen als vergunninggebied voor bewoners (bijvoorbeeld de nieuwe 
groenmarkt) 

- De wijkraad is overigens voorstander van het idee dat voor het publiek parkeren op 
straat duurder wordt dan parkeren in een parkeergarage. Als het publiek wordt 
gestimuleerd om de parkeergarages meer te gebruiken, en bewoners een 
vergunning kunnen kopen om bij hun woning in de buurt te parkeren, dan geeft hen 
dat veel meer ruimte. 

De wijkraad zal haar reactie onder de aandacht van de gemeente brengen. Met 
verwijzing in de reactie naar de specifieke items in de parkeervisie; ACTIE: Leo Hellinga. 

 
4. Unilokatie. 

De wijkraad bespreekt wat de strategie voor de komende tijd moet zijn t.a.v. de 
plannen rond de  Unilokatie. Er zijn (nog steeds) geen concrete plannen vanuit de 
gemeente en de betrokken welzijnsinstanties. De wijkraad heeft gevraagd om het 
afstandcriterium los te laten en opvang nu eens niet in de binnenstad te realiseren. 
Kees Rol is aanwezig geweest bij de Commissievergadering Samenleving (december 
2012) en de daaropvolgende werkconferentie van januari 2013. Daar is door sommige 
aanwezigen gepleit voor een voortbestaan van de status quo: de opvanglokaties laten 
waar ze nu zijn. Dit is een pragmatische optie: iedereen weet hoe het nu werkt., 
omwonenden zijn gewend aan de situatie (wat overigens zeker niet hetzelfde is als er 
mee instemmen) en er is een systeem van overleg en bewonerscontacten opgezet waar 
omwonenden terecht kunnen. 
De wijkraad constateert dat ook dat er weinig tot geen problemen worden gemeld over 
opvanglokaties, ook niet als daar (zoals bij het Magdalenaklooster) direct naar gevraagd 
wordt.  
Er zijn wel 2 punten waar de wijkraad zich zorgen over maakt. 



Ten eerste worden bewoners – ook al klagen ze misschien niet massaal – wel dagelijks 
met de opvanglokaties en hun gebruikers geconfronteerd. Ten tweede is er voor 
bewoners een constante noodzaak om alert te blijven, overleggen en 
bewonersavonden af te lopen, meldingen te doen - kortom hun tijd en energie in de 
gang van zaken te investeren,. Dit pleit er absoluut voor om nu eindelijk eens de opvang 
naar elders te verplaatsen, buiten de binnenstad. 
Ook meent de wijkraad dat er meer toezicht moet komen op de ‘looproutes’ van 
verslaafden door de buurt. Op de ‘looproutes’ wordt veel afval achtergelaten (lege 
bierblikjes, drankflessen) en op de bankjes verzamelen zich groepjes alcoholdrinkende 
verslaafden. Beter schoonhouden en openlijk drankgebruik tegengaan, is wenselijk. 
 

5. Enquête bewoners  
De wijkraad bespreekt de uitkomsten. 
 
Bekendheid 
Opvallend is dat veel mensen aangeven niet (goed) bekend te zijn met het werk van de 
wijkraad. De wijkraad wordt regelmatig in lokale media genoemd en heeft een website. 
Maar dit is duidelijk niet voldoende. Meer hierover onder het kopje communicatie. 
 
E-mailadressen respondenten. 
De wijkraad heeft van ongeveer 100 respondenten een e-mailadres gekregen. 
Deze respondenten zullen in het vervolg een e-mailnieuwsbrief ontvangen.  Het bestand is 
reeds aangelegd. 
Dit bestand kan ook gebruikt worden om vooraf meningen in de buurt te peilen. 
Bijvoorbeeld; Binnenkort gaan leden van de wijkraad naar een vergadering van de gemeente 
commissie YYY om te praten over onderwerp XXX. Wat vindt u van dit onderwerp? 
NB: door reacties te vragen worden ook verwachtingen gewekt. Daar moet wel rekening 
mee worden gehouden. 
Een andere mogelijkheid om reacties te ontvangen, is een poll op de website. Onderzocht zal 
worden of dit via onze website kan worden gerealiseerd. 
ACTIE: Bas Strikker, webmaster vragen. 
 
De respondenten die een e-mailadres hebben gegeven, kunnen ook gevraagd worden om te 
helpen bij het werk van de wijkraad. Zijn er bijvoorbeeld 2 of 3 mensen die de nieuwsbrief of 
een poll kunnen en willen verzorgen? 
 
Onderwerpen 
De wijkraad heeft in de enquête gevraagd naar de voor de bewoners belangrijkste 
onderwerpen voor de wijkraad. Respondenten geven aan:  

- aanpak overlast (27%)  
- onderhoud openbare ruimte.(21%) 
- afval en zwerfvuil (14%). 

 Opvallend is dat slechts 11% van de respondenten parkeren als  prioriteit noemen.   
 
 
 
Luisteren 



Van de bewoners die wel eens een bijeenkomst van de wijkraad hebben bijgewoond, geeft 
51% aan dat de wijkraad voldoende luistert naar wat bewoners willen. 53% is van mening 
dat de mening van de wijkbewoners ook goed naar de gemeente wordt gecommuniceerd. 
 
Communicatie 
Communicatie is een lastig punt. De meeste respondenten geven aan wel meer te willen 
horen van en over de wijkraad, maar willen er liever niet zelf actief naar op zoek gaan.  
 
Mogelijke opties om meer informatie te geven vanuit de wijkraad: 
1)  een e-mail nieuwsbrief waar bewoners zich op kunnen abonneren; 
2) een papieren nieuwsbrief die neergelegd kan worden op plekken waar veel bewoners 
komen (bibliotheek, een drukke supermarkt).. 
 
Het verspreiden van een huis-aan-huis papieren nieuwsbrief is geen optie. Dit is jarenlang 
gedaan en toch melden respondenten dat zij al heel lang in de binnenstad wonen, maar de 
wijkraad niet kennen. Een papieren nieuwsbrief wordt kennelijk niet gelezen of blijft niet 
hangen. 
 
Geopperd wordt de mogelijkheid van een rubriek ‘Nieuws uit de wijk’ in De Haarlemmer. De 
wijkraad heeft dit eerder geprobeerd, maar kreeg toen geen gehoor. Een tweede poging 
wagen kan altijd. 
 
Wat doet de wijkraad niet? 
Het inlichten van bewoners over gemeentelijke plaannen en voornemens is geen taak van de 
wijkraad. Dit is een taak van de gemeente. Bewoners kunnen terecht op de website van de 
gemeente en in de regionale media (stadskrant). De gemeente werkt aan verbetering van de 
informatievoorziening. Ook daar is een mogelijke optie een abonnement op een e-
mailnieuwsbrief. 
 
 

6. Jaarvergadering 
De jaarvergadering is op 26 maart 2013.  
De vergadering zal worden gehouden bij Binnensteeds. 
Op de agenda: 

1. Welkom en inleiding door Bas Strikker 
2. Financieel overzicht van het jaar 2012 door Tinka Nas 
3. Overzicht van het jaar 2012 
4. Voorstellen kandidaat wijkraadsleden (in elk geval Inge Zuurendonk) 
5. Verkiezing wijkraadsleden 
6. Pauze 
7. Thema: aanpak overlast horeca (externe spreker: Linda Vos) 
De vergadering begint om 20.00 uur. 
Pauze om 21.00 uur 
Aanvang thema om 21.20 uur 
Sluiting om 22.00 uur. 
Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten en wat te drinken. 

 



NB: De jaarvergadering voor de pauze is bedoeld om verslag te doen van de activiteiten in 
het jaar 2012.  Voor (nadere) bespreking van wat op de vergadering aan de orde is gekomen 
is er gelegenheid in de vergadering van de wijkraad in april. 
 
Verdeling overzicht 2012: 

- Unilokatie; Kees Rol 
- Bewonersenquête: Leo Hellinga 
- Pieterpleintje: Lukas van Kessel 
- Parkeervisie, Bakenessergracht, Joods Monument; Bas Strikker 
- Buurtborrels: Bas Strikker . 

 
ACTIES: 
Reserveren Binnensteeds: Tinka Nas. 
Maken van de agenda met een oproep voor kandidaatstelling; Bas Strikker 
Regelen beamer/scherm tijdens de vergadering;  Tinka Nas 
Uitnodigen externe spreker.Linda Vos: Tinka Nas. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 

- Ontvangen is een mail van de Philharmonie over de komende verbouwing. De 
wijkraad is uitgenodigd voor een kort werkbezoek over de verbouwing en de 
mogelijke hinder hiervan voor de buurt. Bas Strikker, Kees Rol en Inge Zuurendonk 
zullen naar de Philharmonie gaan. Afspraak wordt gemaakt voor woensdag 6 maart 
2013. ACTIE: Bas Strikker 

- Bij de wijkraad is aandacht gevraagd voor het harde rijden van bussen en ander 
verkeer over de Nassaulaan. De wijkraad zal dit aan de orde stellen in het OOC 
(operationeel overleg centrum). De wijkraad zal vragen of er een mogelijkheid is om 
zgn. snelheidsmetingsborden te plaatsen.. ACTIE: Kees Rol. 

- Ontvangen is een e-mail met een concept Convenant binnenstad Haarlem 2013-
2017. De wijkraad wil hier graag op reageren, maar in de mail stond hier geen 
informatie over. De wijkraad zal navraag doen bij S. Verstraten. ACTIE: Tinka Nas..  

- Bas Strikker meldt nog dat hij een bijeenkomst heeft gehad met mw J. Smeets en de 
heer L. Hagenaar over het zgn. Sloothaak-terrein. Dit ter voorbereiding op een 
informatieavond voor buurtbewoners op 23 april 2013. Er is weliswaar nog niet 
duidelijk wat er met het terrein gaat gebeuren, maar het kan geen kwaad om 
buurtbewoners te vragen naar hun zienswijze op de ontwikkeling van dit terrein. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur 

 


