
VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 17 mei 2011 

 

 

Aanwezig:      

van de wijkraad: Tinka Nas, penningmeester 

                              Lucas van Kessel, lid.    

                              Johan Rijbroek, lid  

                              Eva Meier, aspirant lid 

Afwezig:    Kees Rol, lid 

    Bas Strikker, voorzitter 

   Johanna Kabel, secretaris                          

 

Voorts zijn aanwezig Bart van Duin en Peer Tetterode van Stichting Stad.                               

  

1.      Opening en mededelingen  

  

De vergadering wordt om 20.15 uur geopend door Lucas van Kessel.  

 

Meteen wordt het woord gegeven aan Peer Tetterode en Bart van Duin die aanwezig zijn om een project 

van Peer toe te lichten dat wordt ondersteund door Stichting Stad. Het project is genaamd Eldorica, naar 

het boek van Jurriaan Andriessen.  Eldorica is en klein festival dat beoogd is te gaan plaatsvinden in het 

eerste weekend van september in het park ten noorden van het Staten Bolwerk. Liefhebbers van kunst, 

muziek en groene bedrijven ed komen hier samen ideeën en visies over een betere wereld bij elkaar te 

brengen. Er worden totaal ca 800 personen verwacht waarvan 200 op het hoogtepunt. De wijkraad geeft 

een aantal punten van aandacht en spreekt zich positief over het initiatief. 

 

Lucas geeft aan dat hij met Kees bij Dhr Bakker van Spaarnelanden is geweest voor een uitleg over de 

ondergrondse afvalinzameling.  Zij krijgen ook een kaart mee met waar de inzamelpunten komen. 20 mei 

is er een inspraakavond bij ABC Architectuurcentrum. Uitrol van het systeem is vanaf september 2011. 

Daarnaast wordt door de wijkraad de verwachting uitgesproken dat er bij extreem huisvuil op termijn 

geheven gaat worden. 

 

Er is een late ingezonden brief van bewoners aan de Jansweg. Zij wonen boven Pizzeria di Marco en 

hebben gehoord dat er bij de gemeente een plan is ingediend om van de pizzeria een coffeeshop te maken. 

Zij hebben bezwaren vanwege de overlast die dit mee zal brengen en de waardevermindering van hun 

woning. De wijkraad bespreekt dat bij ons weten er geen nieuwe coffeeshops mogen bijkomen, maar 

wellicht gaat dit om een verhuizing van een andere. Hoe het beleid dan is weet de wijkraad niet direct.  

ACTIEPUNT TINKA: contact opnemen met de bewoners om met ze te bespreken wat de stappen zijn die 

ze kunnen nemen. 

 

Verder zijn er geen mededelingen zijn en zullen daarom deze avond verder behandeling van de 

agendapunten en het doornemen van de concept notulen van de laatste vergadering aan de orde komen. 

 

 

2.  Notulen vergadering 16 februari jl. en actielijst 

 

De concept notulen van de vorige vergadering op 16 februari  jl. worden bij een volgende vergadering 

vastgesteld en enkele actiepunten worden overgenomen. 

 

ACTIEPUNTEN BAS: (worden vanuit de notulen van 2 maanden terug overgenomen) 

1- met Lex Wijnbeek/Hans Vriend contact opnemen over bewonersplan herindeling Ripperdabuurt. 

2- wijkraadpostbus toegankelijker maken voor alle wijkraadleden 

 

 

3. Afval Korte Herenstraat (ingezonden brief) 

Er is een ingezonden brief van bewoners van de Korte Herenstraat over de afvalproblematiek daar.  

Uitrol van ondergrondse afvalinzameling is vanaf september 2011, dus we besluiten hier niet specifiek op 

in te gaan en bewoners daarop te wijzen. 

 

 



4. Evaluatie Lenteborrel 

Er zijn op de borrel ca 35 mensen geweest en de wijkraad is blij met de opkomst. We zijn met deze borrel 

keurig binnen het budget gebleven. 

Er komen op de borrel enkele dingen ter sprake: 

Unilocatie 

Er wordt overlast ervaren van de vuilnis en productie van geluid door personeel van de Nobel en Frans 

Hals Hotel dat zich ophoudt in de binnentuin. Er zouden hier eerder appartementen komen en een 

buurtbewoner is op grond hiervan naar de Rijdende Rechter gegaan. We wachten af wat hieruit komt. 

Overlast van kroeg De Koning blijft onverminderd aanwezig en er gebeurd weinig aan de overlast volgens 

omwonenden.  

Dhr. de Wit geeft aan dat tussen Spaarne en Gedempte Oude Gracht de bussen veel te hard rijden. 

ACTIEPUNT LUCAS: dit bespreken in Platform Verkeer. 

 

5. Evaluatie Terrassenbeleid 

De wijkraad heeft even geteld, bij El Pincho is plek voor 29 bezoekers op het terras. De wijkraad merkte 

eerder al op dat het bijna onmogelijk om daar veilig aan het verkeer deel te nemen. Het terras is te groot 

geworden en verdrijft voetgangers naar de weg. Daar gaat al het verkeer door elkaar en dat gaat vak 

maar nauwelijks goed. 

  

6. CMG 

Er is een brief binnengekomen van de Centrum Management Groep aan de gemeente over de kermis. 

Deze brief is wederom zonder medeweten van de wijkraad ook door de wijkraad ondertekend. In de breif 

wordt aangehaald dat de kermis 17 dagen duurt incl op- en afbouw en dat is lang. Dat vindt de wijkraad 

ook; 9 dagen is wat ons betreft lang genoeg. We willen de kermis niet helemaal weg hebben, maar korter 

mag.  30% van bezoekers blijkt zich onveilig te voelen in de avond en winkels en horeca lijden schade 

door de lange kermis. 

Ab Kroon van CMG is weg als vertegenwoordiger van de wijkraden binnen CMG. Er moet een nieuwe 

vertegenwoordiger komen.   

ACTIEPUNT TINKA: bespreken wie deze taak op zich zal nemen en Fred Postma van CMG uitnodigen 

voor volgende overleg. 

 

6.      Rondvraag 

 

Johan wijst op Haarlem Shopping Night op 16 juni van 18-24 uur. 

Johan geeft aan de BTW omhoog gaat  voor parkeergarages en afgesloten terreinen wat ongetwijfeld 

prijsverhogingen met zich zal meebrengen. 

Johan geeft aan de er op de Kruisweg een gevaarlijke situatie is ontstaan met het tijdelijke bruggetje waar 

van twee kanten verkeer overheen moet. We weten dat dit tijdelijk zal zijn en op korte termijn weer weg 

is, maar willen toch melden dat het ons i opgevallen. 

Johan geeft aan de hij is wezen kijken bij de varkensruggetjes op de Kruisstraat en constateerde met een 

ondernemer dat deze na de aanpassingen nog gladder zijn geworden. Er is geen geheel te ontdekken in de 

aanpassing en we spreken onze bezorgdheid uit over het vervolg. 

Johan merkt op dat er morgen een bijeenkomst is in Stempels over het vrijgeven van de koopzondagen. 

De wijkraad heeft geen bezwaar en we wachten de uitkomsten van de bijeenkomst af. 

En tot slot! 4 juni is de BakenesserBuurtBorrel. 

 

Lucas sluit de vergadering af. 

 


