
 

VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 15 SEPTEMBER 2009 

 

 

 

Aanwezig 

van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter 

                              Tinka Nas, penningmeester 

                              Johanna Kabel, secretaris                               

                              Johan Rijbroek, lid 

                              Lucas van Kessel, lid 

                              Kees Rol, lid 

 

Van het Bakenesserhofje zijn twee regenten aanwezig, te weten Ok de Lange en Job Thone.  

Later de vergadering arriveert Jaap van der Stel, wijkbewoner en vertegenwoordiger van de stichting 

“Vrienden van Bakenes”. 

 

1.    Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering 

Om 20.05 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 komen 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 zal worden om vroeger in het jaar 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 aan de orde stellen het standpunt van de 

wijkraad om (bv speciaal voor ouderen) kleinere bussen in de binnenstad  in te zetten. 

Bas deelt mee dat bewoners van de Kinderhuisvest kenbaar hebben gemaakt te willen participeren in de 

herinrichting van de vest en daartoe in samenwerking met de wijkraad een actieplan willen opzetten. 

Bas heeft dit met Hans Vriend besproken, die het aan wethouder Divendal zal voorleggen. 

Ook Jaap Moerman van de fietsersbond zal bij het plan betrokken worden; Bas heeft hierover met hem 

gesproken. 

Evaluatie van de vaardagen vindt plaats. Alle aanwezigen vonden de afwezigheid van historische schepen 

een gemis,  vroegen zich af wat alle bijkomende evenementen (zoals marktkramen langs het Spaarne) met 

vaardagen te maken hadden en hadden geconstateerd dat er weinig voorzieningen waren getroffen voor 

de grote aantallen bezoekers. Lukas en Bas wijzen op de problemen van handhaving bij ongeregeldheden. 

Kees brengt naar voren dat de bedoeling van een dergelijk weekeind niet duidelijk is. 

Voorts wordt opgemerkt dat bewoners meer dienen te worden betrokken bij dergelijke gebeurtenissen. 

Kees zal bovengenoemde punten aankaarten tijdens eerstkomend leefbaarheidsoverleg.   

 

 

2. Inbreng bewoners 

Jaap van der Stel is aanwezig om zijn plan over de inrichting van het Philip Frankplein toe te lichten. 

Als buurtbewoner is hij betrokken bij de ontwikkeling van deze plek en heeft hij daartoe het volgende 

ontwerp gemaakt. 

In het verlengde van de bestaande bebouwing muren optrekken en een voor buurtbewoners, toeristen, 

werknemers van omliggende instellingen e.d. toegankelijke binnenstadstuin inrichten. 

Structuur en materiaal zouden moeten aangepast worden aan de historische omgeving, met een 

afsluitbare toegangspoort in een van de stegen.  De totstandbrenging, het beheer en onderhoud zou onder 



toezicht/verantwoordelijkheid van de regenten van het Bakenesserhofje kunnen geschieden met 

ondersteuning van buurtbewoners,  met name de in de buurt zeer actieve stichting ”Vrienden van 

Bakenes”. 

Gezien de historische achtergrond zou de tuin “De Appelhof” kunnen heten en beplant worden met 

appelbomen.  

Aangrenzende bewoners van hofje en huizen zijn op de hoogte van dit plan en ondersteunen het van harte.      

Dit plan laat voldoende ruimte over voor plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en huidig beperkt 

doorgaand verkeer.  

 

 

3. Speerpunten laatste half jaar 

Dit agendapunt wordt naar een volgende vergadering verschoven wegens aanwezigheid van Jaap van der 

Stel en beide regenten van het Bakenesserhofje. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Toekomst Philip Frankplein 

Ok de Jong vertelt over de historie en geeft daarbij onder meer aan dat het voorgenomen plan van de 

gemeente vier transformatoren betreft, die een groot gebied in beslag nemen en van grote hoogte zijn. 

Het zou een concentratie moeten worden van een aantal thans in de stad verspreide transformatoren, 

zoals die in de vishal en het stadhuis. 

Het is onduidelijk waarom een dergelijke concentratie van transformatoren thans gewenst wordt en 

evenmin waarom juist op deze -kwetsbare- plaats, dit terwijl er genoeg alternatieve plaatsen aan te wijzen 

zijn. 

Wel blijkt op het gebied nog een “nuts” bestemming te berusten, kennelijk omdat in het verleden daar 

ooit een transformatorhuisje heeft gestaan. 

Ok de Jong geeft aan dat een voorstel om het hofje op de werelderfgoedlijst te doen plaatsen bestaat, welk 

voorstel wordt gesteund door de gemeenteraad. 

Voorts geeft hij aan dat er nog geen besluit is genomen en de huidige stand van zaken is dat er een 

uitnodiging ligt voor een bespreking op 22 september a.s.  

Alle aanwezigen menen vooralsnog naar aanleiding van de nu bekende gegevens dat het ontwerp van Jaap 

en standpunt van regenten ondersteund dient te worden door de wijkraad. 

Diverse ideeën worden naar voren gebracht; Tinka stelt voor een artist impression te laten maken van het 

plein, een ander voorstel is een feestdag te organiseren op het plein, veel publiciteit te genereren, 

handtekeningenactie te houden, alle fracties te bezoeken. 

Bas en Lukas gaan alle mogelijkheden inventariseren en zullen nagaan welke actie(s) ondernomen zullen 

worden met bijbehorend tijdsplan.    

 

 

5. Nieuwsbrief 

Besloten wordt dat eerstkomende Nieuwsbrief voor de Kerstvakantie gereed en verspreid dient te zijn. 

In ieder geval zullen daarin stukjes worden opgenomen over “De Appelhof”, de vaardagen, de Rode 

Loper (met verwijzing naar de website), Kinderhuisvest en indien er nieuwe ontwikkelingen zijn ook over 

de unilocatie. 

 

 

6. Rondvraag 

Johan deelt mee dat hij van wethouder van Velzen het verzoek heeft gekregen om de drie betrokken 

wijkraden een standpunt te doen bepalen over de ontwikkeling van parkeergarage “De Kamp”. 

De wijkraad is van mening dat eerst het beleid van de gemeente duidelijk dient te zijn alvorens een 

dergelijk standpunt geformuleerd kan worden, daarbij verwijzend naar het aan te brengen  

aanduidingssysteem,  leegstand in stations- en Cronjégarage en openstelling van een deel van de 

Raaksgarage. 

Johan wijst op de gemeenteraadvergadering van 24 september a.s. waar de Raaksgarage en Waarderbrug 

geagendeerd staan en geeft aan dat op donderdag 17 september in commissievergadering het Haarlems 

Verkeer en Vervoerplan (HVVP) besproken wordt. 

Voorts wijst Johan op een stroomonderbreking opdonderdag 17 september van 08.00 tot 11.00 uur. 

Kees wijst op de nota “Uitgaan in Haarlem”. Deze kwestie wordt verschoven naar een volgende 

vergadering. De wijkraadleden zullen het verslag lezen en reageren. 

Lukas maakt een afspraak met Bas voor “de Appelhof”. 

 



Daarnaast geeft Lukas aan dat hij Hans Vriend zal benaderen voor het volgen van een webcursus, 

het dagelijks meldpunt voor de speelkooi en Connexion voor het inzetten van ringbusjes. 

Johanna brengt het verzoek over van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

 

Geen andere vragen of opmerkingen worden gesteld/gemaakt. 

 

Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIEPUNTEN 

Zie boven 


