VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 10 MAART-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:
Patricia Botman, Eva Meier
1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen/ actiepunten vorige vergadering
De vergadering wordt om ca 20.15 uur geopend door de voorzitter.
Aangezien twee bewoners aanwezig zijn wordt eerst punt 2 van de agenda -Inbreng bewonersbehandeld. Bas geeft Eva Meier het woord: zij deelt mee ruim een jaar in de binnenstad te wonen en
belangstelling te hebben voor de activiteiten van de wijkraad.
Vervolgens krijgt Patricia Botman het woord: zij woont in de Bloemertstraat waar de gemeente, evenals
elders in de Bakenesserbuurt, de standaard betonnen paaltjes gaat plaatsen. Patricia wijst op de
merkwaardige gang van zaken nu er, hoewel er al een raadsbesluit zou liggen, op 14 december jl. een
inspraakavond voor bewoners was georganiseerd en terwijl de termijn van bezwaar nog liep er al paaltjes
vervangen werden. Patricia heeft niet alleen ervoor gezorgd dat de werkzaamheden werden stopgezet
maar ook namens de hele straat bezwaar aangetekend.
De bewoners willen liever de oude paaltjes houden, die voorzien zijn van bijpassende bloembakken.
Lucas zal de procedure volgen en met Hans Vriend contact opnemen over deze kwestie.
Het nieuwe systeem NING zal goed kunnen dienen om reacties kenbaar te maken.
ACTIEPUNT LUCAS: met Hans Vriend contact opnemen over Bloemertstraat.
2. Inbreng bewoners
Dit punt is onder 1 behandeld.
2a. Bootsteiger aan de Nieuwe Gracht.
Het betreft een steiger voor een soort watertaxi, die maximaal twaalf personen kan vervoeren. Uit het
ontwerp blijkt niet dat er parkeerplaatsen verdwijnen, zodat de wijkraad vooralsnog geen bezwaren tegen
een dergelijke steiger ziet.
3. Vernieuwde website
Bas heeft met een leerling van zijn school een nieuwe website gemaakt, die hij makkelijk kan aanpassen en
voorzien van nieuws.
De website bevat nu een duidelijk adres en is ook voorzien van een discussieplatform. Via dit laatste
kunnen bewoners hun standpunt kenbaar maken, hetgeen hopelijk tot meer betrokkenheid zal leiden.
Zoals eerder aangegeven kan ook via NING worden gediscussieerd.
4. Stand van zaken NING
Op dit netwerk kan men zich aanmelden met daarbij een foto. De opzet is zodanig dat bepaalde groepen
gekoppeld zijn met onder iedere groep weer een eigen groepen. Zo gaan alle wijkraden van Haarlem één
groep vormen, terwijl de bewoners van elke wijkraad apart daaronder weer eigen groepen vormen.
ACTIEPUNT BAS: gemeente berichten dat de wijkraad geen bezwaar heeft tegen koppeling en bewoners
wijzen op de mogelijkheden van NING
5. Jaarvergadering
Besproken wordt welke onderwerpen aan de orde zullen komen en wie een korte toelichting zal geven.
Lucas zal iets vertellen over het speelpleintje en de ontwikkelingen rond het Philip Frankplein,
Johan over het RIBW,
Kees over verslaafden- en daklozenopvang en unilokatie,

Bas over verkeer en vervoer, Rode Loper, afblazen parkeergarage onder de Nieuwe Gracht,en tunnel
onder stad/Spaarne en NING
Johanna en Tinka zullen de notulen opstellen aan de hand van door Johan beschikbaar te stellen opname
apparatuur. De volledige gesproken tekst zal via de website beluisterd kunnen worden.
Er zijn nog enkele algemene onderwerpen, die -afhankelijk van het tijdschema- behandeld kunnen
worden, zoals het voornemen van de wijkraad om met een bepaald thema de wijk in te trekken om op die
wijze de bewoners beter te bereiken (in de zomer de Magdalenabuurt en in het najaar de Ripperdabuurt).
Dan is er nog de inrichting van de Kinderhuisvest, opschoondag, restauratie van de Bakenesserkerk,
verkeersregelaars bij de Appelaargarage, invalidenparkeerbeleid, strooibeleid en keerlus.
Tenslotte worden enkele praktische zaken besproken zoals het opstellen en klaarleggen van presentielijst,
aanschaf van drank, koek en zoutjes, geluidsinstallatie en meenemen van tekeningen van het Hofje van
Bakenes.
6
Rondvraag
Kees deelt mee dat hij het door de VVD georganiseerde debat over overlast in de binnenstad heeft
bijgewoond namens de wijkraad. Het debat was van algemene aard, betreffende disco in de binnenstad,
variabele horecasluitingstijden, friscafé, zwerfjongeren en had geen specifieke relatie tot de wijkraad
Binnenstad.
Johan stelt voor als extra punten op de website te plaatsen het uitstallingbeleid, het verslag van het RIBW
en het monitoren van overlast.
Tinka deelt mee dat een brief is ontvangen van de wijkraad Bosch en Vaart betreffende de contouren, de
grootte en de juridische vorm van de wijkraden.
Bas geeft aan dat er overlast door hangjongeren is gemeld bij de parkeergarage en portieken in de
Stoofsteeg. De enige oplossing voor dit probleem ziet de wijkraad in een goede handhaving door
stadstoezicht.
ACTIEPUNT TINKA: brief wijkraad Bosch en Vaart beantwoorden.

Als er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.

