VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 16 JUNI 2009

Aanwezig
van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris
Johan Rijbroek, lid
Lucas van Kessel, lid
Afwezig:

Kees Rol, lid

Er zijn geen wijkbewoners aanwezig

1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering
Om ca 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.
Over de werkzaamheden aan de riolering in het Kenaupark is niets meer vernomen van Martijn Spreeuw,
terwijl in het park niets is te merken van graafwerk.
Afgewacht wordt of de gemeente, als aangekondigd, in het najaar de werkzaamheden zal starten en of
zich bewoners van het Kenaupark over deze kwestie tot de wijkraad zullen wenden.
Bas neemt de in de vorige vergadering aangegeven straten door die in aanmerking zouden komend voor
een parkeervergunningenstelsel uitsluitend voor bewoners. Hij zal deze namen doorgeven aan Hans
Vriend.
Lucas meldt dat recent door de gemeente al het onkruid is doodgespoten en wij veel meer onkruid hadden
kunnen opruimen als het spuiten voor de wijkschoonmaak had plaatsgevonden. Volgend jaar zal dat met
de gemeente gecoördineerd dienen te worden, terwijl tevens verzocht dient te worden om vroeger te
spuiten.
Lucas deelt voorts mee dat de speelkooi door de gemeente onder handen is genomen; onduidelijk is of
daarmee de klachten zijn afgenomen. Hij wijst op de speelkooi in de buurt van de gevangenis, die z.i. aan
alle eisen voldoet.
Kees zal deze kwestie bij het DB aankaarten.
Tenslotte deelt Lucas mee dat hij met Hans Vriend contact heeft gehad over de bushaltes, doch deze hem
naar Connexion heeft doorverwezen.
Lucas zal contact met Connexion opnemen en daarbij ook het standpunt van de wijkraad om (bv speciaal
voor ouderen) kleinschaliger bussen in de binnenstad in te zetten aan de orde stellen.
De notulen van de vergaderingen van 21 april en van 12 mei 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Inbreng bewoners
Er zijn geen bewoners aanwezig, evenmin zijn berichten binnen gekomen.

3. Tunnelstudie
Onduidelijk is de situatie omtrent lange/korte tunnel en mogelijke plaats van welke tunnelvariant dan
ook.
Gezien recente gebeurtenissen binnen de provincie Noord-Holland wacht de wijkraad de ontwikkelingen
af en Johan blijft alert.

4. Vaststelling vergaderdata tweede helft dit jaar.
Dinsdagavond blijft voor ieder een goed tijdstip om te vergaderen, zodat de volgende data voor 2009
worden vastgesteld:
15 september,
13 oktober,
10 november,
8 december.

Mogelijk zal eind augustus a.s. een bijeenkomst voor wijkraadleden worden georganiseerd.

5. Aanpassing vaste info website wijkraad
Bas zal een afspraak maken met Rein Valk om in augustus a.s. samen met Lucas de site met Rein te
bekijken en te bezien op welke wijze Bas en/of Lucas deze kan overnemen.
Tinka deelt mee dat zij een andere provider heeft ingeschakeld wegens kostenbesparing.

6. Rondvraag
Bas merkt op dat er weinig merkbaar is van ontwikkelingen rond de “Unielocatie”. Gezien de intentie
verklaring van burgemeester Schneiders zou dit wel het geval moeten zijn.
Het wordt wenselijk geacht om bij deze ontwikkelingen betrokken te raken, gezien de belangen van de
binnenstad bij het vaststellen van een vestigingsplaats voor deze locatie.
Johan heeft de volgende mededelingen:
-de wijziging van het HVVP is bekend, zie voor nadere informatie www.haarlem.nl besluitenlijst B&W 10
juni 2009. Gezien de complexiteit, zal Bas jaap Bakker vragen een korte toelichting te geven.
-plannen voor de turbo rotonde op de Raaks(bruggen) zijn nog niet duidelijk, t evens is de financiering
ervan niet rond.
-het voornemen van de gemeente omtrent het al dan niet doorgaan van de ondergrondse parkeergarage
onder de Nieuwe Gracht is in een brief vastgelegd en wordt zeer binnenkort bekend-22 juni a.s. vindt in de raadszaal een “stadsgesprek” plaats over Tunnelstudie en HOV
-er is een concept bestemmingsplan “onderdoorgang Buitenrustbruggen” (fietstunnel)
-de ingang van de St Bavo wordt verplaatst en tegelijk het achterstallig onderhoud aan de Vishal
weggewerkt
-komend najaar wordt de Waarderbrug voor 1 jaar afgesloten
Geen andere vragen of opmerkingen worden gesteld/gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.

ACTIEPUNTEN
Bas

straatnamen doorgeven aan Hans Vriend
afspraak maken met Rein en Lucas voor bijeenkomst in augustus over website
Jaap Bakker korte informatie over wijziging HVVP vragen

Kees

in DB toestand van speelkooi achter ’t Krom aan de orde stellen

Lucas

contact opnemen met Connexion over busroute/bushaltes en ouderenvervoer

