aan

Wijkraad binnenstad

van

Inge Zuurendonk

datum

17 april 2013

datum overleg

16 april 2013

aanwezig

Leden: Kees Rol, Leo Hellinga, Lucas van Kessel
(voorzitter), Tineke Snel, Grim Bouwmeester, Inge
Zuurendonk (verslag)
Bewoners: Els Veenhoven

afwezig

Michel koops, Tinka Nas

Verslag
Verslag van de vergadering Wijkraad Binnenstad d.d. 16 april 2013

1. Opening, kennismaking en mededelingen
Lucas van Kessel is de nieuwe voorzitter van de wijkraad. Hij opent de vergadering en
heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden van de wijkraad, Grim
Bouwmeester en Tineke Snel.
De leden van de wijkraad stellen zich aan elkaar voor.
De vaste vergaderdag van de wijkraad wordt verplaatst naar de eerste woensdag van
de maand, met ingang na het zomerreces.
ACTIE: Allen (agenda bijwerken)
Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 wordt interne werkavond voor de wijkraad. Lucas
van Kessel heeft de sleutel. De avond is bedoeld voor onder meer het regelen van de
communicatie en het voorbereiden van besprekingen/inspraakavonden en dergelijke
waar leden van de wijkraad naar toe gaan.
De wijkraad wil graag feestelijk afscheid nemen van oud-voorzitter Bas Strikker die na
ruim 7 jaar de wijkraad heeft verlaten. Er wordt een datum gezocht.
ACTIE: Tinka Nas en Lucas van Kessel.
De notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2013 zijn nog niet beschikbaar.
ACTIE: Tinka Nas
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2. Verslag van de vergadering op 12 maart 2013
Het verslag van de vergadering van 12 maart 2013 zijn vrij laat ontvangen. De leden
worden verzocht uiterlijk dinsdag 23 april 2013 hun opmerkingen te mailen naar de
voorzitter.
ACTIE: allen.
Naar aanleiding van de actiepunten:
- 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. Inmiddels is door de gemeente aangekondigd dat
de verordening wordt herzien en is er een enqûete naar de wijkraden gegaan. Op 2
juli 2013 is er een participatiebijeenkomst over de verordening. Het maken van een
nieuw reglement wordt in afwachting daarvan aangehouden en Inge Zuurendonk
zal naar de participatieavond gaan.
ACTIE: Inge Zuurendonk
- Lucas van Kessel heeft bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken
Groenmarkt (autoluw maken en parkeermogelijkheden bewoners). Voorlopig is er
nog geen sprake van aanpak van de Groenmarkt. Het ontbreekt aan middelen en er
is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
- Nog openstaande actiepunten van Bas Strikker rond bewonerszaken (punt 3 verslag
12 maart 2013) worden overgenomen door Lucas van Kessel.
ACTIE: Lucas van Kessel
- Stand van zaken Pieterpleintje: Lucas van Kessel heeft contact gehad met Hans
Vriend over de voortgang. Die verloopt naar wens. Plannen voor de laatste
aanpassingen liggen bij Hans Vriend.
- Stand van zaken second opinion bestrating Kruisweg: loopt. Bas Strikker handelt dit
nog af en onderhoudt de contacten met gemeente en betrokken bewoners.
3. Unilokatie
- Unilokatie: De wijkraad zal zich blijven inspannen om de gemeente te bewegen
eindelijk een besluit te nemen over de Unilokatie/24-uursopvang. De wijkraad
hoopt dat er nog deze raadsperiode en besluit wordt genomen. Anders moet er na
de verkiezingen weer een ronde langs de fracties worden gemaakt om op
besluitvorming aan te dringen. Donderdag 18 april 2013 is er een overleg van
ambtenaren en betrokken organisaties, zoals de Brijderstichting, over de invulling
van de noodzakelijke voorzieningen. Kees Rol gaat hierheen namens de wijkraad.
Hij zal ook contact opnemen met omwonenden van het Magdalenaklooster. Als ook
zij bijeenkomsten kunnen bezoeken op dagen dat Kees niet kan, blijft de buurt
beter op de hoogte.
ACTIE: Kees Rol
4. Overlast binnenstad
Tijdens de jaarvergadering van 26 maart 2013 is veel aandacht gegeven aan de
horecaoverlast in de binnenstad. Het was erg jammer dat Linda Vos van het
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Horecateam wegens ziekte verhinderd was. De wijkraad dankt Hans Vriend dat hij last
minute voor haar is ingesprongen. Na de jaarvergadering heeft de wijkraad van
bewoners nog e-mails ontvangen waarin zij vertellen welke overlast zij ondervinden.
Leo Hellinga neemt contact op met Hans Vriend om in overleg met betrokken bewoners
te bespreken wat de problemen zijn en welke aanpak er mogelijk is.
ACTIE: Leo Hellinga
Aanvulling (niet ter vergadering besproken): Wijkagent Jan Siertsema wil graag ook op
de hoogte worden gehouden.
5. Nieuwe notulist
Notuliste Johanna Kabel heeft haar werkzaamheden beëindigd. Er zal een nieuwe
notulist worden aangezocht. Tineke Snel stelt voor om een student van de opleiding
Secretariaat aan te zoeken.
ACTIE: Tineke Snel
6. Bakenessergracht
De wijkraad heeft vernomen dat op 28 mei 2013 door de rechtbank uitspraak wordt
gedaan in het geschil tussen de Vrienden van de Bakenes en de gemeente over de
plannen met de Bakenessergracht. De Wijkraad wacht deze uitspraak af.
Voorts is door de Wijkraad bij brief van 11 november 2012 aan de Stichting Vrienden
van de Bakenes uit het budget bewonersondersteuning een bijdrage toegezegd van
EUR 4.000,- voor een second opinion op het renovatieplan van de gemeente. Het
onderzoek in opdracht van de Stichting is afgerond en de wijkraad zal EUR 4.000,betalen. Meerkosten zijn, gelet op de gedane toezegging, niet voor rekening van de
wijkraad.
7. Terugkoppeling inloopbijeenkomst renovatie Nieuwe Gracht
Op 2 april 2013 is Inge Zuurendonk aanwezig geweest bij de inloopbijeenkomst. De
indruk is positief. Het werk geschiedt in goed overleg met de bewoners. Belangrijk punt
waren de bomen aan de Nieuwe Gracht: die komen terug! Er is een korte
terugkoppeling rondgestuurd naar de leden van de wijkraad (mail 2 april 2013).
8. Terugkoppeling tweede SOR-bijeenkomst
Inge Zuurendonk heeft op 27 maart 2013 de tweede SOR-avond bijgewoond. Er is een
terugkoppeling rondgestuurd naar de leden (mail 28 maart 2013) en er komt een kort
verslag op de website.
ACTIE: Op werkavond 24 april 2013.
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9. Verplaatsing jongerencentrum Flinty’s naar Gedempte Oude Gracht
Flinty’s gaat verhuizen van het Prinsenbolwerk naar de Gedempte Oude Gracht. De
lokatie ligt in het gebied van wijkraad Heiliglanden de Kamp (HdK). De wijkraad
ontving van HdK ter informatie de nieuwsbrief die naar alle bewoners van HdK is
gestuurd. HdK vraagt om een goed beheersplan rond de lokatie. Immers, in de lokatie
zelf mag niet gerookt en straks ook niet meer gedronken worden, waarmee voor de
hand ligt dat dat buiten gaat gebeuren. HdK zal haar punten naar voren brengen bij
de gemeente (Commissie Ontwikkeling en de fracties). De wijkraad zal de
ontwikkelingen volgen, omdat de lokatie vlakbij de binnenstad ligt en bewoners daar
er ook mee te maken krijgen.
Lucas van Kessel zal op 18 april 2013 naar de Commissievergadering gaan en de
volgende vragen meenemen:
- wat zijn de ervaringen (met overlast) op de huidige lokatie;
- wat zijn de maatregelen op de nieuwe lokatie (roken, alcohol, fietsparkeren);
- hoe moet dat met de coffeeshop tegenover de nieuwe lokatie?
ACTIE: Lucas van Kessel
10. Communicatie
Lucas van Kessel heeft een account gekregen op Dichtbij.nl.

-

Grim Bouwmeester heeft een aantal voorstellen gemaakt voor verbetering van de
communicatie van de website, waaronder gebruik van facebook.
De Wijkraad zal op de werkavond op 24 april 2013 hierover verder praten. De
volgende voorstellen worden in elk geval aangenomen:
Er komt een facebookpagina voor de wijkraad.
Er blijft ook communicatie in papieren vorm, omdat niet iedereen op facebook is
aangesloten.
Er is een moderator nodig voor de facebookpagina, waarvoor Grim Bouwmeester zich
beschikbaar stelt.
Er komt een twitteraccount, aangesloten op de facebookpagina en de website.
De website blijft wel de belangrijkste informatiebron. Daar worden de stukken en
mededelingen geplaatst. Facebook en Twitter kunnen daar naar doorlinken.
De vormgeving van de website wordt opgefrist; hiervoor worden offertes
opgevraagd.

Op de werkavond van 24 april 2013 worden de nieuwe wijkraadsleden geïnstrueerd
over Pleio. Pleio wordt gebruikt voor communicatie onderling en met de gemeente.
11. Rondvraag
Bewoner bij de Beijneshal vraagt of de wijkraad weet van de Luilakfeest in de hal en
of er maatregelen zijn genomen met het oog op mogelijk overlast. Kees Rol vraagt dit
na in het OOC.
ACTIE: Kees Rol
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De gemeente gaat de APV wijzigen. Er komt een onheffingsregeling voor
straatmuzikanten. De veelal jengelende accordeonisten zijn een bron van irritatie in
de binnenstad. Niet duidelijk is: 1) hoeveel ontheffingen de gemeente gaat uitgeven
en 2) wie controleert of de voorwaarden van de ontheffing worden nageleefd en dan
met name de verplichting dat de muzikant elke 15 minuten ten minste 100 meter
verderop moet gaan spelen. Kees Rol vraagt ook dit na in het OOC.
ACTIE: Kees Rol
In de jaarvergadering is voorgesteld om de bewoners van de binnenstad op te roepen
zich aan te melden voor Digipanel, zodat de binnenstad meer stem krijgt.
ACTIE: Grim Bouwmeester
De gemeente heeft een rapport gepubliceerd (maart 2013): Haarlemmers over
evenementen, waarin de resultaten zijn opgenomen van de evenementen enqûete
via Digipanel. De wijkraad meent dat er in het rapport wel erg weinig aandacht is
voor de overlast die evenementen met zich meebrengen voor de bewoners van de
binnenstad. Gevreesd wordt dat de gemeente zich onvoldoende rekenschap geeft
van de belasting die evenementen voor bewoners van de binnenstad vormen zoals
geluidsoverlast en afval. De wijkraad zal dit onder de aandacht brengen van de
gemeentelijke evenementencoördinator, dhr Struis.
ACTIE: Tinka Nas en Leo Hellinga.
Fietsenoverlast bij het station is een steeds terugkerend probleem. De ondergrondse
stalling is vaak vol en dan staan er weer overal fietsen, op het plein, maar ook in de
omliggende straten. De gemeente onderzoekt nu of een deel van de parkeergarage
bij het station voor fietsparkeren kan worden gebruikt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur
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