
 VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 14 JUNI 2011  

 

 

Aanwezig:      

van de wijkraad: Bas Strikker,  voorzitter   

                              Tinka Nas, penningmeester  

                              Cees Rol, lid verschijnt later  

                              Lucas van Kessel, lid.    

                              Johan Rijbroek, lid  

                              Eva Meijer, lid  

 

Voorts is aanwezig Han van Schaik,  één van de vier wijkagenten voor de binnenstad.  

  

 

1.      Opening en mededelingen  

  

De vergadering wordt om 20.15 uur geopend door voorzitter Bas Strikker. 

Wegens aanwezigheid van Han van Schaik worden eerst de op politie/handhaving betrekking hebbende 

agendapunten 5 en 6 besproken. 

Bas merkt op dat de bewoonster uit de Begijnebuurt, die zich tot de wijkraad heeft gewend over geluids- 

en parkeeroverlast helaas niet aanwezig is, waarna hij het  woord geeft aan Han van Schaik. 

Han deelt mee dat het hem bekend is dat er klachten zijn over overlast in de Begijnebuurt en dat dit te 

wijten is aan bezoekers van de daar gevestigde prostitutie. Er wordt door de wijkagent(en) getracht deze 

overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Nu de bewoonster, die de klacht heeft geuit, niet aanwezig is wordt dit punt verder niet behandeld. 

Dan geeft Bas aan dat door diverse bewoners –onder meer tijdens de wijkraadborrel op 14 mei jl. –  

geklaagd is over de hoge snelheid waarmee verkeer langs het Spaarne dendert. 

Het betreft niet alleen personenauto’s,  maar ook bussen, vrachtwagens en met name ’s nachts taxi 

verkeer. 

Het is duidelijk dat de verkeersveiligheid hierdoor niet wordt bevorderd; voorts klagen 

bewoners/eigenaren van panden langs het Spaarne over trillingen en scheurvorming in hun woningen. 

Als mogelijkheden om het te hard rijden tegen te gaan worden genoemd: 

-handhaven van de 30 km snelheid, die thans al langs het Spaarne vanaf de Bakenessergracht geldt 

(waarbij de vraag rijst of handhaven wel mogelijk is) 

-onderzoek naar trillingen door deskundigen 

Onderzoek naar en benadrukken van het veiligheidsaspect wordt eveneens als een middel gezien; 

daarover zou ook een artikel in het Haarlems Dagblad gepubliceerd kunnen worden. 

ACTIEPUNT BAS: artikel over verkeers(on)veiligheid langs Spaarne schrijven en doen publiceren in HD. 

Han merkt op dat de groep taxi’s bij het station zich redelijk gedraagt, op een enkele a-sociale 

taxichauffeur na.  

Vervolgens ontstaat een discussie over de vestiging van een coffeeshop, en de afstand waarbinnen deze in 

de nabijheid van scholen mogen liggen. Geconstateerd wordt dat er thans 15 coffeeshops in heel Haarlem 

gevestigd zijn en het niet wenselijk is dat dit aantal uitgebreid wordt. 

De (geluids)overlast van brommertjes op de Oude Groenmarkt blijkt hardnekkig, dit terwijl het lawaai 

van overige scooters wel onder controle lijkt. Deze kwestie is in het laatste leefbaarheidsoverleg aan de 

orde geweest, zodat te verwachten valt dat deze overlast aangepakt wordt. 

Naast Han zijn nog 3 andere agenten als wijkagent voor de binnenstad werkzaam, ieder met eigen gebied 

en aandachtsgroep. 

Het betreft Natasja Stui, Jan Siertsema en Paul de Rooij.  

Han wijst met nadruk op de mogelijkheid hem via e-mail te bereiken, dit is de gemakkelijkste en snelste 

wijze. 

Han heeft een verslag gemaakt over zijn gebied en werkzaamheden en overhandigt dit aan Bas; op basis 

daarvan zal Bas een artikel voor de website schrijven. 

ACTIEPUNT BAS: artikel voor website schrijven over wijkagent Han van Schaik 

Bas bedankt Han voor zijn aanwezigheid en toelichting, waarna Han de vergadering verlaat en  Bas 

verder gaat met agendapunt 1, nl. de mededelingen. 
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Zoals eerder aangegeven zal de bewoonster van de Begijnebuurt hedenavond niet aanwezig zijn en wordt 

dientengevolge agendapunt 5 niet behandeld. 

Het Magdalena overleg, dat volgende week was bepaald, wordt in plaats daarvan gehouden op 19 juli a.s. 

De tekst van een initiatief voorstel van de PvdA over inzameling van grof vuil is te lang om tijdens deze 

vergadering te lezen en te becommentariëren, zodat besloten wordt dit voorstel thuis te lezen en dan per 

mail te reageren. 

Tot slot wordt gewezen op de shopping night komende donderdag. 

 

 

 2.     Notulen vergadering 17 mei jl. en actielijst 

 

De concept notulen  van de vorige vergadering, op 17 mei jl. gehouden, worden ongewijzigd goedgekeurd 

en daarmee vastgesteld.  

Ten aanzien van de daarin vermelde actiepunten deelt Tinka mee kontakt te hebben gehad met de 

bewoners boven de pizzeria op de Jansweg, waar een coffee shop gevestigd dreigt te worden. De afstand 

die een coffee shop ten minste van een school verwijderd dient te zijn is 150 meter; deze afstand wordt 

binnenkort uitgebreid tot 350 meter.  

Lucas zal over het verkrijgen van bloembakken in de Ripperdaparkbuurt met betreffende bewoner 

contact opnemen. 

Bas zal met Tim bespreken op welke wijze de wijkraadpostbus via de website toegankelijker kan worden 

gemaakt voor alle wijkraadleden. 

Aangezien op de website van de gemeente Haarlem wordt aangegeven hoever de plaatsing van de 

ondergrondse afvalcontainers is gevorderd, wordt bewoners daarnaar verwezen. 

Besloten wordt dat Cees de wijkraad zal vertegenwoordigen in het Platform Verkeer en Vervoer. 

Geconstateerd wordt dat de binnenstad zo langzamerhand één groot terras wordt en voetgangers en 

fietsers nauwelijks meer ruimte hebben. Door het nieuwe terrassenbeleid van de gemeente is een 

dergelijke situatie ontstaan en onduidelijk is welke actie daartegen ondernomen zou kunnen worden.  

 

 

3. Wijkcontracten nieuwe stijl 

 

Ontwikkelingen hebben afgelopen tijd plaats gevonden met betrekking tot de inhoud van wijkcontracten. 

Zo is de nieuwe opzet kenbaar uit het recent ondertekende wijkcontract met de wijkraad Schoten. 

Hans Vriend heeft de wijkraad verzocht een opinie te geven over deze nieuwe opzet. Algemene indruk is 

dat de inhoud van het nieuwe contract beter werkbaar is dan het eerdere contract. Het lijkt raadzaam 

Hans Vriend uit te nodigen om een toelichting te geven. 

ACTIEPUNT BAS: Hans Vriend uit nodigen om wijkcontract nieuwe stijl uiteen te zetten. 

 

 

4.  Vertegenwoordiging wijkraad binnen CMG 

 

Bas deelt mee dat Duveke Kalma, voorzitter van de wijkraad Vijfhoek/Raaks-Doelen, thans in het CMG 

zit als vertegenwoordiger van de wijkraden. 

 

 

5. Verkeersoverlast Begijnebuurt 

 

Zoals eerder reeds aangegeven wordt dit agendapunt niet behandeld, aangezien de bewoonster die bij de 

wijkraad over de overlast heeft geklaagd, niet aanwezig is. 

 

 

6.     Verkeersoverlast van zwaar verkeer Spaarne oevers 

 

In verband met de aanwezigheid van Han van Schaik is dit agendapunt onder 1 behandeld. 
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7.      Bezoek Den Bosch ( zie voor informatie de betreffende artikelen op de website) 

 

Den Bosch is gekozen omdat deze stad qua structuur en omvang goed vergelijkbaar is met Haarlem.  

Van het bezoek is een verslag gemaakt dat op de website is geplaatst; hiernaar wordt verwezen. 

Conclusie is dat in Den Bosch het parkeren aan de rand van de (binnen)stad via transferium goed is 

geregeld en dan ook goed functioneert; regelmatig rijdt een bus naar het centrum en in het centrum rijdt 

deze 15 km per uur.  Voorts dat in het centrum een fietsenkelder is, die eveneens als een succes kan 

worden beschouwd. 

 

 

8.     Sponsorloop in binnenstad 

 

Tinka zet uiteen dat het de bedoeling is dat de drie wijkraden in de binnenstad,  nl. Vijfhoek/Raaks-

Doelen, Kamp/Heiligelanden en Binnenstad, verschillende teams laten uitkomen die 24 uren lopen op een 

in de binnenstad uitgezet parcours. De teams dienen zelf voor sponsoren te zorgen en de opbrengst gaat 

naar het KWF. Rondom deze loop vinden bijkomende evenementen plaats en daartoe worden langs het 

parcours tenten opgesteld en stands ingericht. Ook de gemeente zal aan deze 24-uur meedoen. 

Tinka wijst erop dat in andere steden al een zelfde loop heeft plaats gevonden en dat met succes. 

Opgemerkt wordt dat een dergelijke loop een intensieve voorbereiding vergt. 

 

 

9. Rondvraag 

 

Johan geeft aan dat de individuele gebiedsontzegging voor de horeca in gaat. Voorts meldt hij onder meer 

dat de Commissie Beheer weer het digitaal parkeren op de agenda heeft gezet en wijst hij op de brief van 

wethouder van Doorn over de onduidelijke en ongecoördineerde (parkeer)route aanduiding  . 

Lucas deelt mee dat hij een cursus omgaan met hangjongeren heeft gevolgd en dat mogelijk hierop nog 

een vervolg komt; dat zou nadien op de website geplaatst kunnen worden. 

 

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

 

 


