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Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.19 juni 2012
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat weinig leden aanwezig zijn.
Wegens te bespreken organisatie van de op 30 juni a.s. geplande zomerborrel en het feit dat deze
vergadering de laatste is voor de zomervakantie, gaat de vergadering door en worden de agendapunten
doorgenomen.
Tinka deelt mee dat de voorbeeldenquête naar Lucas en Leo is gezonden. Lucas heeft 9 juli a.s. een
gesprek met de gemeente over de in de enquête op te nemen onderwerpen In ieder geval zulllen tijdens
dat gesprek aan de orde worden gesteld de punten: benadering, bereikbaarheid en informatie
.
Tengevolge van de laatste ontwikkelingen, met name de standpuntwijziging van de gemeenteraad, is de
vestiging van de Unilocatie van de baan en blijft de situatie vooralsnog bij het oude.
De inrichting van de Vroonhof heeft plaats gevonden.
Lucas deelt mee dat hij aanwezig is geweest bij het speeltuinoverleg, dat de visie al door de gemeente
ter inzage is gelegd, bewoners een andere visie over inrichting hebben en andere wijkraden niet of laat
reageren.
Daarnaast blijkt geen geld beschikbaar te zijn, zodat een acceptabele uitvoering twijfelachtig is.
De meeste wijkraadleden hebben zich aangemeld bij het netwerk “pleio” en maken er gebruik van.
Dringend verzoek wordt gedaan aan iedereen om zich aan te melden
Woensdag vorige week heeft een wijkschouw in de omgeving rond het Pieterplein plaats gevonden,
waaraan naast leden van de wijkraad is deelgenomen door (van de zijde van de gemeente): Hans Vriend,
Lex Wijnbeek, de wijkagent en een vertegenwoordiger van de afdeling handhaving en veiligheid.
Overlast is geconstateerd en afgesproken is dat alle punten tijdens de zomerborrel op 30 juni a.s.
besproken zullen worden en de omwonenden naar hun mening gevraagd zal worden.
Het wordt raadzaam geacht in de uitnodiging voor de borrel al duidelijke vragen over de leefbaarheid in
de omgeving te stellen en te benadrukken dat bewoners - als zij de borrel niet bijwonen- hun mening aan
de wijkraad kenbaar maken via de mail.
Het is duidelijk in welk gebied geflyerd dient te worden om zoveel mogelijk bewoners te bereiken.
Bas zal de tekst voor de flyer met uitnodiging en vragenlijst opstellen.
ACTIEPUNT BAS: uitnodiging voor zomerborrel op Pieterpleintje
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2. Notulen van de vergadering op 15 mei 2012
Tinka heeft het concept conform opmerkingen aangepast en zal de definitieve versie op de website doen
plaatsen. Aangezien geconstateerd wordt dat aanpassing van concept notulen gemakkelijker zal gaan
indien de agenda van betreffende vergadering beschikbaar is, zal door Bas een verzamelpunt voor alle
agenda’s op de website gemaakt worden .
ACTIEPUNT BAS: overzicht van de agenda’s van de vergaderingen op de website plaatsen.

3. Vervolg wijkcontract
Er dient een concreet verhaal over de horeca overlast opgesteld te worden. Besloten wordt dat Lucas
Hans Vriend zal benaderen en met hem overleggen op welke wijze een dergelijke tekst het best gemaakt
kan worden.
ACTIEPUNT LUCAS: Hans Vriend benaderen over tekst horeca overlast.
Lucas wijst op de mogelijkheden die pleio biedt om een dergelijke discussie met Hans Vriend te voeren.
Ook andere wijkraadleden kunnen dan deelnemen/hun reactie kenbaar maken en wel op een tijdstip dat
een ieder het best uitkomt. Ten einde de onderlinge communicatie te vergemakkelijken en de deelname
aan pleio te optimaliseren zou ieder lid over een tablet dienen te beschikken. Aangezien andere
wijkraden al langere tijd dergelijke apparaten gebruiken zal Hans Vriend gevraagd worden ook de leden
van de wijkraad binnenstad een tablet ter beschikking te stellen.

4. Zomerborrel Pieterplein
De borrel wordt gehouden op het Pieterplein op zaterdag 30 juni a.s. van 16.00 tot 19.00 uur.
Een evenementen vergunning daarvoor is aangevraagd, en daarbij onder meer partytent en springkussen
aangegeven.
Gezien de relatief hoge kosten van huur van een partytent en springkussen, zal Tinka deze kopen.
Voorts zal zij zorgen voor diverse hapjes als noten, chips, kaaskoekjes e.d.
ACTIEPUNT TINKA: aanschaf partytent, springkussen, hapjes bij borrel.
Om zoveel mogelijk reacties van omwonenden over overlast te verzamelen zal Bas tabletten maken,
zorgen voor een boek met harde kaft om gegevens en grieven/opmerkingen van omwonenden te noteren,
en een flipover meenemen. Daarnaast zal Bas zorgen voor duidelijke vermelding van de borrel op de
website.
ACTIEPUNT BAS: communicatie middelen verzorgen voor inventarisatie klachten bewoners
Pieterplein e.o.
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5. Philip Frankplein.
De ontwikkeling van het plein vordert gestaag.
In ieder geval zal op 23 september a.s. een grote manifestatie plaats vinden ter onthulling van het
aangebrachte kunstwerk ter nagedachtenis aan de omgekomen Haarlemse joden.
Nadere gegevens over deze manifestatie worden nog bekend gemaakt.

6. Afscheid Jaap Bakker
Gezien de groet betekenis die Jaap Bakker heeft gehad op de verkeersontwikkelingen zullen leden van
de wijkraad op zijn afscheidsreceptie aanwezig zijn. Voor een passend geschenk zal worden gezorgd.
7. Rondvraag
Tinka deelt mee dat de bewoonster van de Kruisweg, die zich al eerder tot de wijkraad had gewend
wegens voor haar onaanvaardbare trillingen, zich weer heeft gemeld omdat de gemeente niets wil doen
omdat men de trillingen binnen de norm acht. De bewoonster wil een afspraak maken met de
verantwoordelijke wethouder en vraagt of een lid van de wijkraad wil meegaan.
Indien een dergelijk gesprek niets oplevert verzoekt zij de wijkraad een contra expertise te doen
uitvoeren op kosten van de wijkraad. Op beide verzoeken van de bewoonster zal positief gereageerd
worden.
Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering.

