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Wijkraad binnenstad

van

Inge Zuurendonk

datum

16 mei 2013

datum overleg

14 mei 2013

aanwezig

Leden: Lucas van Kessel (voorzitter), Tineke Snel, Grim
Bouwmeester, Tinka Nas (penningmeester), Inge
Zuurendonk (verslag)
Bewoners: Joop Mestrom & Britta van Oostvoorn
(Gedempte Oude Gracht), Kick de Swart & Ina Annet
Kuijper & Bas Strikker (Kruisweg)
Gemeente: Robèr Vriend, Hans Vriend, wethouder
Mooij

afwezig

Kees Rol, Leo Hellinga, Michel Koops

Verslag
Verslag van de vergadering Wijkraad Binnenstad d.d. 14 mei 2013
1. Opening
Lucas van Kessel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal
welkom aan wethouder Mooij, de nieuwe gebiedswethouder, die komt kennismaken
met het werk van de wijkraad.
2. Verslag van de vergadering op 16 april 2013
Het verslag van de vergadering van 16 april 2013 wordt vastgesteld en zal op de site
van de wijkraad worden geplaatst.
ACTIE: Grim Bouwmeester
Naar aanleiding van de actiepunten:
- De concept-verslagen van de vergadering van 12 maart 2013 en van de
jaarvergadering zijn klaar en worden aan de leden gestuurd voor reactie.
ACTIE: Tinka Nas
-

Het overleg met bewoners, gemeente en andere betrokken over de
uitgaansoverlast vindt plaats op 27 mei 2013. Dit zal niet alleen gaan over de
horecaoverlast, maar de evenementenoverlast wordt ook meegenomen.
Actie: Leo Hellinga
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3. Herinrichting Kruisweg
Bas Strikker geeft een toelichting op ontwikkelingen tot nu toe. De bewoners van de
Kruisweg ondervinden sinds de herinrichting van de Kruisweg veel hinder van trillingen
en er is schade aan de woningen. Er rijden ongeveer 700 bussen per dag door de
Kruisweg, dicht langs de woningen, en de constructie van de weg lijkt daar niet op
berekend. Het voornemen is de klinkers te vervangen door een asfaltlaag. De vraag is of
daarmee het trillingsprobleem is opgelost. Daarom hebben de bewoners gevraagd om
een nader onderzoek, onder meer naar de fundering van de weg, en een
trillingsprognose. Hierover is overleg geweest tussen bewoners, wijkraad en gemeente.
In onderling overleg is gekozen voor acceptatie van de offerte van bureau KOAC (EUR
4500 ex BTW). De kosten van de trillingsprognose zijn dan nog EUR 1600 ex BTW extra.
Hans Vriend vraagt na of er voor dit nadere onderzoek geld beschikbaar is binnen het
projectbudget van de gemeente. Is dat er niet, of maar gedeeltelijk, dan stelt de
wijkraad geld ter beschikking uit het budget voor bewonersondersteuning.
Hans Vriend kan hierover binnen enkele dagen uitsluitsel geven.
4. Trillingshinder Gedempte Oude Gracht
Bewoners rond het kruispunt Gedempte Oude Gracht / Kleine Houtstraat ondervinden
ook hinder van trillingen en schade aan de woningen. Beide aanwezige bewoners
hebben in hun buurt flyers uitgedeeld om te achterhalen of er meer mensen zijn met
trillingshinder en dat blijkt het geval. Over de Gedempte Oude Gracht rijden onder
meer de bussen van R-Net, v/h de Zuidtangent. Het probleem zou kunnen zijn dat op
de kruispunten – anders dan op de rest van de Gedempte Oude Gracht - geen dikke
fundering ligt vanwege de ondergrondse kabels en leidingen.
Hans Vriend nodigt de bewoners uit de hinder en de mogelijk gevolgen van het zware
verkeer te bespreken en naar een oplossing te zoeken. De bewoners accepteren de
uitnodiging.
5. Nieuwe notulist
Er is nog geen nieuwe notulist gevonden. Tineke Snel heeft inmiddels een advertentie
geplaatst bij Vrijwilligerswerk Haarlem en Hans Vriend zal de andere wijkraden vragen
of zij iemand weten.
ACTIE: Tineke Snel
6. Flinty’s
Lucas van Kessel en Tineke Snel hebben de fracties van CDA en PvdA bezocht, samen
met wijkraad HdK. Er is verbazing over de dubbele verhuizing van Flinty’s van Prinsen
Bolwerk naar een tijdelijke lokatie en dan pas naar de permanente lokatie. Dat is
kostbaar. De indruk bestaat dat er nog geen goed uitgewerkt plan is voor Flinty’s en er
is ook geen strategie voor het omgaan met overlast (buiten roken, hangen) of het
parkeren van fietsen. Donderdag 16 mei 2013 komt Flinty’s aan de orde in de
gemeenteraad.
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De opbrengst van de verkoop van het pand aan het Prinsenbolwerk is overigens niet
bedoeld voor ‘een nieuwe Flinty’s, maar komt volgens wethouder Mooij ten goede aan
de ontwikkeling van de stationsomgeving.
Lucas van Kessel zal de ontwikkelingen rond Flinty’s in portfeuille nemen.
ACTIE: Lucas van Kessel
7. Afscheid van oud-wijkraadsvoorzitter Bas Strikker
Het afscheid zal plaatsvinden begin juni. Er moeten nog zaken worden overgedragen,
onder meer de werkwijze bij het beheer van de e-mailgroep en de website.
8. Aggregaatgebruik ’s nachts van schepen op het Spaarne
In de nacht mogen aggregaten niet geladen worden i.v.m. overlast voor omwonenden,
maar het gebeurt toch. De verbodsuren zijn niet precies bekend. Er wordt navraag
gedaan bij Martijn Saarloos via Pleio.
ACTIE: Kees Rol (via OOC)
9. Communicatie
De verslagen van de vergadering van 12 maart 2013, van de jaarvergadering en van de
vergadering 16 april 2013 moeten nog op de site worden geplaatst, net als het verslag
van de SOR-bijeenkomst van 27 maart 2013 (dit verslag zit in de mailbox van de
wijkraad).
ACTIE: Grim Bouwmeester
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. Dit is nog niet
opgenomen op de site van de wijkraad.
ACTIE: Grim Bouwmeester
De wijkraad heeft een offerte d.d. 18 april 2013 van Podivium, ontvangen voor het
ontwikkelen van een huisstijl, ontwerp en inrichting van de Twitteromgeving en
Facebookpagina en het aanpassen van de website.
De wijkraad accepteert de offerte en verleent de opdracht. De kosten zijn EUR 660,-.
Grim Bouwmeester en Lucas van Kessel zullen de opdracht verder afhandelen.
ACTIE: Grim Bouwmeester & Lucas van Kessel
10. Rondvraag
Hans Vriend vraagt naar de stand van zaken rond het Pieterpleintje. De wijkraad heeft
van de bewoners niets meer gehoord. Hans Vriend zal contact opnemen met de
bewoners via Rogier Polleman.
Inkomende e-mail van 10 mei 2013 betreffende de route van de praalwagens van het
Bloemencorso bij vertrek vanaf de Grote Markt. De wagens moesten door de
Koningstraat, waar paaltjes staan, waar de wagens niet langs konden. Afzender vraagt
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om foto’s die hiervan gemaakt zouden zijn door iemand die zich voorstelde als een lid
van de wijkraad, alsook een artikel dat hierover zou worden geschreven.
Van de wijkraadsleden is echter niemand bij het vertrek van de wagens aanwezig
geweest. Inge Zuurendonk zal afzender berichten dat wij hem niet van dienst kunnen
zijn.
Actie: Inge Zuurendonk
Vraag van een omwonende van de Beijneshal over een Luilakfeest. Gevraagd wordt of
daar een vergunning voor gegeven is en of er maatregelen tegen overlast zijn genomen.
Hans Vriend vraagt dit na via Pleio en Inge Zuurendonk zal de e-mail beantwoorden.
Actie: Inge Zuurendonk

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst
en hun inbreng.
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