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Leden van de wijkraad Binnenstad
Johanna Kabel
17 maart 2013
12 maart 2013
Bas Strikker, voorzitter wijkraad
Tinka Nas, lid wijkraad
Cees Rol, lid wijkraad
Lukas van Kessel, lid wijkraad
Inge Zuurendonk, aspirant lid wijkraad
Binnenstadbewoners Tineke Snel, Ernst van der Horst

afwezig

Johanna Kabel, notuliste
Leo Hellinga, lid wijkraad wegens ziekte
Eva Meier, lid wijkraad

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d. 12 maart 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name Tineke, die zich heeft
aangemeld als aspirant lid.
Vervolgens meldt hij dat Eva is verhuisd, geen vergaderingen meer zal bijwonen en komende
jaarvergadering niet herkiesbaar zal zijn.

2. Notulen van de vergadering op 12 februari 2013
De concept notulen van deze “werkvergadering” waarvoor geen bewoners waren uitgenodigd, zijn
opgesteld door Inge Zuurendonk. Behoudens enkele taalcorrecties worden de notulen goedgekeurd en zullen
zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.
Naar aanleiding van de actiepunten
- Cees heeft de vraag over een zebrapad neergelegd bij de gemeente en wacht op een reactie; hetzelfde
geldt mbt de vraag over plaatsing van matrixborden (met tekst:u rijdt te hard) op de Nassaulaan. Gezien
de inmiddels verstreken tijd, zal Cees nogmaals beide vragen aan betreffende afdeling voorleggen.
ACTIEPUNT CEES: zebrapad en matrixborden.
- Inge heeft een concept huishoudelijk reglement opgesteld. Omdat juist stukken zijn ontvangen die van
belang zijn voor de inhoud van het reglement en niet iedereen deze heeft kunnen doornemen, wordt
besloten volgende vergadering het reglement vast te stellen.
- Lukas heeft via Pleio bij de gemeente geïnformeerd naar het autoluw maken van de Nieuwe
Groenmarkt en parkeermogelijkheden voor de bewoners. Geantwoord werd dat over deze plannen
voorlopig geen beslissing zal worden genomen omdat daarvoor geen geld beschikbaar is.
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3. Bewonerszaken
Alle gegevens en uitkomsten van de bewonersenquête zijn inmiddels binnen en naar aanleiding daarvan is
tijdens de vorige vergadering voorgesteld via een poll op de website te trachten reacties van bewoners te
krijgen. Echter is het door diverse omstandigheden nog niet gelukt de poll op de website te plaatsen.
Het actiepunt wordt daarom naar de volgende vergadering doorgeschoven.
ACTIEPUNT BAS: poll op website.
Tinka deelt mee dat zij navraag heeft gedaan naar het concept convenant Binnenstad Haarlem 2013-2017,
maar geen duidelijkheid heeft verkregen. In het convenant wordt de wijkraad als een van de partijen
genoemd, maar van werkelijke betrokkenheid is (nog) geen sprake. Duveke zit namens de 3 binnenstads
wijkraden bij het overleg, maar zij heeft geen feedback gegeven. Bas zal contact opnemen met Duveke
om te informeren naar recente ontwikkelingen.
ACTIEPUNT BAS: contact opnemen met Duveke over convenant Binnenstad Haarlem.
De in samenwerking met de Vrienden van Bakenes te organiseren voorlichtingsbijeenkomst over de
terreinen van Sloothaak en van Delft is op verzoek van de Vrienden uitgesteld tot een nader te bepalen
datum.
Lukas wijst op het feit dat de gemeente de alternatieve oplossingen die de Vrienden hebben aangedragen op
basis van het advies van de onafhankelijke deskundige, heeft afgewezen en doorgaat met hun eigen plan.
De Vrienden hebben 8/9 april a.s. de ruimte van de wijkraad besproken en zullen dan met vrienden c.q.
bewoners vergaderen over deze ontwikkeling.
De vraag wordt gesteld welke bewoners de stichting Vrienden van Bakenes vertegenwoordigt; dit is
onduidelijk.
De wijkraad realiseert zich niet over de expertise te beschikken om de merites van het plan zoals de
gemeente uitvoert en de alternatieve plannen van de Vrienden naar juiste waarde te beoordelen.
Bas stelt voor Stefan de Kogel te benaderen om diens uitleg over de plannen te vragen.
ACTIEPUNT BAS: met Stefan de Kogel spreken.
In de aanhangige beroepszaak is door de Vrienden om uitstel van de behandeling verzocht, mogelijk
zal dientengevolge de Cie Beheer 14 maart a.s. de zaak niet behandelen.

4. Geen Unilokatie maar 24-uursopvanglokatie zonder methadonpost.
Bas wijst erop dat in de recente notitie wederom geen plaats wordt aangewezen waar opvang zou moeten
worden gevestigd en spreekt de vrees uit dat opnieuw een stoelendans gaat beginnen.
Cees is van mening dat eindelijk eens een besluit moet worden genomen en niet zolang gewacht dat de
beslissing over de verkiezingen wordt getild en een nieuwe gemeenteraad zich erover gaat uitspreken.
Cees wijst op het feit dat aanbesteding van zorg plaats gaat vinden en het daarom mogelijk zou kunnen zijn
dat de Brijder voor een komende periode geen opdracht krijgt voor zorg en opvang.
Het blijft een jarenlange strijd die bewoners moeten voeren, maar de omwonenden van het
Magdalenaklooster blijven doorgaan en hebben ingesproken tijdens de behandeling van de notitie
Ook Cees heeft toen ingesproken en hij zal tijdens de jaarvergadering een voordracht houden over het
onderwerp en daarbij ook de laatste ontwikkelingen meenemen.
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5.

Dolhuysbrug
Bas memoreert de met de fietsersbond ondernomen actie om de brug te laten doorgaan.
De meningen over het nut van een dergelijke verbinding verschillen nogal; in ieder geval is het project op de
lange baan geschoven door intrekking van de motie door de PvdA.
Mogelijk zal tzt het weer aan de orde komen, indien er geld voor het project beschikbaar is.

6.

Strandverkeer Bolwerken
De wijkraad is voor een dergelijke omleiding en acht het een goede zaak dat een oplossing wordt gezocht
om het verkeer dat in de zomer richting kust gaat beter te laten doorstromen en minder overlast te laten
veroorzaken.
Het wordt echter niet reëel geacht te denken dat strandbezoekers 5/6 km gaan omrijden.

7.

Vervolg Structuurvisie Openbare Ruimte
Inge heeft dit onderwerp al opgepakt en zij deelt mee dat het met name gaat over fiets- en automobiliteit. Er
zullen per deelonderwerp nog nadere bijeenkomsten worden georganiseerd en daarvoor kunnen
onderwerpen door de Wijkraad worden aangedragen.
Het fietsen parkeren bij het station, faciliteren van bedrijven in de (binnen)stad, autoluwheid van de
binnenstad en bereikbaarheid van de stad zijn een aantal belangrijke punten die Inge zal meenemen.
Aanvullende opmerkingen kunnen per mail gezonden worden.

8.

Philharmonie
De wijkraad is uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst over de verbouwing.
Inge en Bas zijn daarbij aanwezig geweest en deelt mee dat de grote zaal een ingrijpende verandering zal
ondergaan, zodat in de toekomst daar grote feesten gehouden kunnen worden.
Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden en ter voorkoming van overlast voor de omwonenden
zal aan de zijkant van het gebouw een nieuwe uitgang worden aangebracht.
Inge begreep dat er een goed contact was met de omwonenden en de planning op juiste wijze uitgevoerd
wordt.

9.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de wijkraad zal op dinsdag 26 maart a.s. gehouden worden in de Janskliniek,
Ridderstraat 32, omdat de beoogde locatie bezet bleek.
Bas zal op korte termijn ter plaatse alles nagaan en kijken of er een draadloze microfoon aanwezig is om de
presentatie dynamischer te maken.
ACTIEPUNT BAS: vergaderruimte in Janskliniek checken.
De onderwerpen die ieder lid zal behandelen zijn tijdens de vorige vergadering vastgesteld.
Daarnaast zal Tinka de financiële toelichting doen en Lukas zal iets zeggen over de Bakenes.
Indien iemand nog een ander onderwerp behandeld wenst kan dat per mail kenbaar worden gemaakt.
Na de pauze zal Linda Vos een voordracht houden over de aanpak van overlast veroorzaakt door de horeca.
Wat betreft de verkiezing van de nieuwe leden van de wijkraad zijn er de volgende wijzigingen:
Bas zal niet herkiesbaar zijn als voorzitter, wel als lid (dit mede wegens het onderhouden van de website).
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Lukas zal zich kandidaat stellen als voorzitter, de overige leden zijn herkiesbaar, behalve Eva Meier.
Tineke Snel verklaart dat zij zich kandidaat wil stellen als lid en geeft aan dat zij sedert 4 jaar in de
binnenstad woont en door lid te worden betrokken wil zijn bij haar woonplaats. Zij is werkzaam in het
onderwijs, waar zij ook bestuurlijke ervaring heeft opgedaan.
Inge Zuurendonk is al enige tijd kandidaat lid en stelt zich verkiesbaar als lid.

Rondvraag
Lukas deelt mee dat Hans Vriend heeft verzocht de ontwikkelingen rond het Pieterpleintje tijdens de
jaarvergadering te vermelden. Er heeft echter geen terugkoppeling plaats gevonden: de bewoners zouden
de wijkraad nog hebben moeten informeren over toetsing van draagvlak onder de bewoners mbt het
plaatsen van een hek.. Lukas zal Hans mailen dat eerst een reactie van de bewoners ontvangen moet
worden.
ACTIEPUNT LUKAS: Hans Vriend mailen over Pieterpleintje.
Tinka geeft aan dat de bewonersenquête enkele opmerkelijke uitkomsten geeft, die voor Cees van belang
zouden kunnen zijn.
Voorts deelt zij mee dat het bedrag dat begroot en ontvangen was voor bewonersondersteuning
een tekort laat zien van 1.400,- euro.
Bas deelt mee dat bewoners van de Kruisweg een second opinion wensen nav het rapport dat door de
gemeente is opgesteld over asfaltering ipv de huidige klinkertjes. De bestrating blijkt niet bestand tegen
het intensieve zware verkeer en zorgt voor hevige trillingen van de woningen, tengevolge waarvan
scheuren ontstaan. Het gaat om beoordeling van het door de gemeente opgestelde rapport en beslissing of
een nader onderzoek noodzakelijk is. De wijkraad besluit de bewoners van de Kruisweg een subsidie te
verlenen voor een dergelijk onderzoek. Er zullen diverse offertes worden opgevraagd. De projectleider van
de gemeente zal helpen bij de beoordeling van de offertes.

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

