
 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.15 februari 2012 
 

1. Opening en mededelingen 

 

Daar de voorzitter hedenavond niet aanwezig is, neemt Lucas van Kessel diens taak waar en opent 

de vergadering.  

Lucas heet iedereen welkom, in het bijzonder Cor van der Geest, Gerard Vleut en Adriaan van 

Boheemen die zijn gekomen in verband met voorgenomen plan van  Kenamju voor een nieuwe 

vestiging  en daarnaast Jaap Moerman en René Rood van de Fietsersbond, die enkele projecten 

van de bond komen toelichten 

Lucas geeft als eerste het woord aan Cor van der Geest om de plannen van Kenamju voor 

vestiging van een nieuwe sportschool in de Haarlemse binnenstad, nader toe te lichten. 

Cor van der Geest zet uiteen dat de huidige vestiging te klein is, niet meer voldoet aan de eisen 

van topsporters en te lastig bereikbaar is. Dat daarom al enige tijd gezocht wordt naar een andere 

locatie, hetgeen heeft geresulteerd in aankoop (onder ontbindenden voorwaarden) van een pand 

op de Raamsingel. 

Omdat omwonenden op de Raamsingel bezwaar hebben gemaakt tegen de voorgenomen 

vestiging, loopt thans een procedure die nog enige jaren in beslag kan nemen. Nu is het oog 

gevallen op het leegstaande pand aan de Parklaan 125/ Phoenixstraat 13, dat eigenlijk veel 

geschikter wordt geacht  wegens de grootte en ligging, nl. makkelijk bereikbaar en met een groot 

aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Cor van der Geest benadrukt dat het pand niet uitgebouwd/vergroot zal worden, uitsluitend een 

verbouwing van de binnenkant zal plaats vinden en de buitenzijde verfraaid zal worden. 

Daarnaast zal -wegens de makkelijke bereikbaarheid van het pand- voor omwonenden geen 

overlast ontstaan omdat er geen verkeersstromen door de omgeving zullen komen. 

De nieuwe sportschool zal een opleiding voor topsporters gaan huisvesten maar zal daarnaast ook  

vooral bedoeld zijn voor en de uitdrukkelijke functie krijgen van sporten in familieverband.  

         Het is niet de bedoeling om daar grote ( internationale) sportevenementen te gaan organiseren.   

         Niet alleen zal er daarom geen sprake  zijn van verkeers- doch evenmin van geluidsoverlast. 

Met de gemeente is inmiddels overleg geweest over wijziging van het bestemmingsplan ter 

plaatse en de verwachting is dat daar medio maart a.s. duidelijkheid over komt. 

Cor van der Geest wijst erop dat hij alvorens tot koop over te gaan zekerheid wenst te krijgen over 

medewerking van de buurt, zodat hij niet weer geconfronteerd wordt met jarenlange procedur(es) 

en hij zich daarom ook tot de Wijkraad Binnenstad heeft gewend. 
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De wijkraad juicht het voornemen om op het betreffende plaats de nieuwe sportschool van 

Kenamju te vestigen van harte toe en stelt voor een voorlichtingsavond te organiseren voor 

omwonenden. Dan zal Cor van der Geest zijn plannen kunnen uiteenzetten aan omwonenden,  

een ontwerpschets tonen van het gebouw en met name zal dan de verkeerssituatie/-stroom 

duidelijk uitgelegd kunnen worden. Een dergelijke voorlichting kan gebeuren in het gebouw van 

de wijkraad en op de datum van eerst komende wijkraadvergadering, nl 14 maart a.s. Het wordt 

raadzaam geacht voordien een flyer te maken en te verspreiden in de buurt. Cor van der Geest zal 

deze actie uitvoeren. 

Gerard Vleut toont een brochure met impressie van gebouw en omgeving en ontwerp van het  

interieur. 

Na deze voordracht en gemaakte afspraak voor de voorlichtingsavond op 14 maart a.s. verlaat Cor 

van der Geest in gezelschap van Gerard Vleut en Adriaan van Boheemen de vergadering. 

      

Vervolgens geeft Lucas het woord aan Jaap Moerman en René Rood van de Fietsersbond ter 

toelichting van het standpunt van de Fietsersbond over een aantal in de stad spelende projecten. 

Als eerste wordt gewezen op het tweerichtingen fietspad over de Turfmarkt naar de Melkbrug, 

waarbij de oversteek bij de Gedempte Oude Gracht een probleem vormt wegens afslaande  auto’s 

en bussen. Dit probleem zou kunnen worden opgelost door het creëren van een voorsorteerstrook.. 

Dan wordt door de Fietsersbond als volgend project de Rode Loperbrug genoemd. Al jaren is in 

diverse plannen sprake van het maken van een goede verbinding van centrum naar noord, 

laatstelijk in 2008 bij herinrichting van het Stationsplein en omgeving. 

Hoewel destijds de goedkeuring voor een verbinding was verleend is de aanbesteding mislukt. 

Jaap en René wijzen op het logische -en ook op historische kaarten te traceren- vervolg van zowel 

Kruis- als Jansstraat richting noord.  

Er dient een oplossing te komen voor de bottleneck Kennemerplein, waar sprake is van fietsfile 

door afslaand bus- en autoverkeer. 

Er zijn vele routes mogelijk, doch deze zijn alle niet optimaal.  Dit in tegenstelling tot de door de 

Fietsersbond voorgestane route via de Bolwerken langs de rechterkant van Museum het Dolhuys, 

Deze route levert bezwaren op van bewoners, die het een inbreuk achten op de cultuur historische 

waarde van de Bolwerken. Het museum heeft evenwel geen probleem met deze route en ook de 

wijkraad  acht dit de beste verbinding van centrum naar noord. 

Een derde project betreft de fietsonveilige situatie van Koudenhorn naar Spaarne; deze zal worden 

verbeterd door het aanbrengen van gemerkte fietspaden op de geasfalteerde weg. 

Tenslotte wordt via de beamerpresentatie aangetoond dat het gebouwtje op het Verwulft het zicht 

belemmert en dit te verbeteren zou zijn door het verwijderen van een glazen scherm. 

Lucas bedankt Jaap en René voor hun toelichting met duidelijke beelden, waarna zij de 

vergadering verlaten.  

Er zijn verder geen mededelingen. 
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2. Notulen van de vergadering d.d. 15 februari 2012 

 

De notulen van deze vergadering bevatten enkele spelfouten, die door Tinka zullen worden 

gecorrigeerd. 

Het spreekuur van de wijkraad zal niet voor, doch tijdens elke vergadering van de wijkraad 

gehouden worden. Het is de bedoeling dat bewoners kunnen binnenlopen zonder voorafgaande 

melding per mail of telefoon. Ook dit zal door Tinka hersteld worden. Behoudens deze zijn er 

geen vragen en/of opmerkingen en worden de notulen goedgekeurd indien bovenvermelde 

correcties door Tinka zijn aangebracht.. 

 

3. Nieuwe locatie Kenamju 

          

Dit punt is onder agendapunt 1 behandeld.  

          

4. Fietsupdate binnenstad 

 

Ook dit punt is bij agendapunt 1 behandeld. 

 

5. Evaluatie eerste  wijkschouw en vervolg 

 

Geconstateerd wordt dat deze wijkschouw geen werkelijk dringende zaken heeft opgeleverd. 

Johan wijst er met nadruk op dat indien een pand er onverzorgd uitziet dit graffiti aantrekt. 

Voorgesteld wordt met de afdelingen cultuur en handhaving van de gemeente contact op te nemen 

om enkele punten onder de aandacht te brengen, bv  de achterzijde van de Brinkmannpassage. 

Als datum en tijdstip voor de volgende wijkschouw wordt bepaald: zaterdag 15 maart a.s. van 

15.00 tot 17.00 uur., verzamelpunt: wijkraadruimte. 

Te schouwen gebied: Magdalenabuurt, Raaks, Kenaupark.   

 

 

6. Voortgang unilocatie 

 

Cees deelt mee een uitnodiging te hebben ontvangen om deel uit te maken van de klankbordgroep 

en deze te hebben aangenomen.  

Vooralsnog valt hierover verder niets te melden, enkel dat mogelijk toch de locatie 

Wilhelminastraat de voorkeur lijkt te krijgen. 

 

7. Jaarvergadering 

 

Tinka deelt mee voor de vergadering ruimte in Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt te 

hebben gereserveerd. De vergadering begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. 
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Het is nog niet duidelijk wie na de pauze als gastspreker zal optreden. 

Johan zal uiterlijk woensdag a.s. laten weten of de door hem voorgestelde spreker dan  aanwezig 

zal kunnen zijn. 

ACTIEPUNT JOHAN: bericht over gastspreker doorgeven 

 

 

8. Terugkoppeling eerste overleg Kinderhuisvest 

 

Lucas heeft dit overleg bijgewoond. Hij deelt mee dat alle belanghebbenden met ideeën over de 

herinrichting aan kwamen, zoals bv verkeersdrempels en verhoogde fietspaden, echter van de kant 

van de gemeente weinig nieuwe dingen werden aangebracht. 

 

 

  9.    Rondvraag 

 

Tinka deelt mee dat de bewoner die geklaagd heeft over een bromgeluid door diverse instanties is 

geholpen. Het geluid blijkt niet te traceren  zodat alle actie tevergeefs blijkt. 

Tinka deelt vervolgens mee dat de organisatie van de “Samenloop“ goed , gaat en vorige week de 

kick off heeft plaats gevonden, er zich al verschillende teams hebben gemeld en diverse artiesten 

hun medewerking hebben toegezegd.  

Johan deelt mee een klacht te hebben ontvangen over de bussen op de Nassaulaan. 

Een dergelijke klacht is eerder gemeld in het leefbaarheidsoverleg en kan ook bij het meldpunt 

worden gemeld. 

Voorts deelt hij mee dat in het centrum metaaldieven actief zijn en er voor ondernemers een 

website komt waar wangedrag tijdens horecabezoek gemeld kan worden. 

Als er verder geen vragen en/of opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter om 22.45 uur de 

vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 


