VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

Aanwezig:
van de wijkraad:

afwezig:

Bas Strikker, voorzitter
Tinka Nas, penningmeester
Cees Rol,
Johan Rijbroek,
Lucas van Kessel, wegens ziekte
Eva Meijer, wegens vakantie

Naast bovengenoemde wijkraadleden zijn aanwezig de binnenstadbewoners:
Annabel Eijkelenkamp
Ernst van der Horst
Voorts zijn aanwezig: Jeanine de Zwarte van ”Spaarnebazuin”
Johanna Kabel als notuliste

1.

Opening, mededelingen, ingekomen stukken

De vergadering wordt om 20.15 uur geopend door voorzitter Bas Strikker.
Bas wijst erop dat de wijkraad volgende keer op woensdag (26 oktober a.s.) zal vergaderen, dit in verband
met de herfstvakantie.
Eva Meijer zal langere tijd afwezig zijn wegens door haar te maken wereldreis. Eva zal gevraagd worden
over haar bevindingen in andere (wereld) steden berichten te mailen, die op de website van de wijkraad
geplaatst kunnen worden.
Geconstateerd wordt dat de verspreiding van de wijkraadpost per mail goed verloopt.
Bas neemt de inhoud van de brief van de Centrum management Groep Haarlem d.d. 25 juli 2011
betreffende de parkeerproblematiek door. Deze brief is namens een groot aantal zeer diverse organisaties,
met evenzoveel verschillende belangen, opgesteld.
Van de wijkraden wordt gevraagd dat zij een visie over het parkeren in de binnenstad geven en de andere
wijkraden in de binnenstad hebben hun reactie al kenbaar gemaakt.
In dit verband wordt gewezen op bijeenkomst in de Philharmonie op 27 september a.s. die ook over dit
onderwerp zal gaan.
Na discussie komt de wijkraad tot het standpunt dat de capaciteit van de huidige parkeergarages beter
verdeeld en daarmee beter benut dient te worden en nu er ook bij het Provinciehuis uitbreiding van de
parkeerplaatsen in de parkeergarage aldaar komt, het niet zinvol is een voorstel voor een nieuwe
parkeergarage te steunen.
Daarnaast wordt het van belang geacht dat de wijkraad aangeeft wat er met de straatparkeerplaatsen in
de binnenstad dient te gebeuren: deze dienen beschikbaar te zijn voor bewoners, in ieder geval na 18.00
uur. Ook dient er een goede regeling voor bezoekers getroffen te worden, bv door het uitgeven van
bezoekersvignetten aan bewoners.
Wat betreft het parkeren van fietsen in de binnenstad wordt gewezen op het gebrek aan handhaving en
het probleem dat de helling van de nieuwe fietskelder onder het station oplevert.
Johan oppert het idee een lift aan de kant van het Kennemerplein waar nog gebouwd gaat worden aan te
brengen en aan de kant van de Jansweg een uitgang via een helling.
Bas zal deze punten formuleren en aan de KvK zenden.
ACTIEPUNT BAS: brief schrijven aan KvK met standpunt wijkraad over parkeren.

2.

Notulen vergadering 17 mei jl. en actielijst

De concept notulen van de vorige vergadering, op 14 juni jl. gehouden, worden na wijziging van het
aantal coffeeshops in 16, terwijl er 15 mogen zijn, goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
De daarin vermelde actiepunten verzoekt Bas door te schuiven naar volgende vergadering, het betreft
ACTIEPUNT BAS: artikel voor website schrijven over wijkagent Han van Schaik
ACTIEPUNT BAS: Hans Vriend uitnodigen om onder meer uitleg te geven over de wijkcontracten
nieuwe stijl.
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3.

Muziekproject Harmonie de Spaarnebazuin

Bas geeft het woord aan Jeanine de Zwarte, die haar komst toelicht en voor meer informatie over de
Spaarnebazuin verwijst naar hun website www.Spaarnebazuin.nl
Jeanine zet uiteen dat het hun doel is andere muziekprojecten in de stad uit te voeren. Zo zal volgend jaar
een project worden uitgevoerd dat als thema zal hebben: muziek en schilderen. Dit project zou op zoveel
mogelijk plaatsen in de stad moeten plaats vinden, bij voorkeur buiten.
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen meedoen aan het project, dat van 09.30 tot 17.00 uur
zal duren en waarbij deelnemers een schilderij maken. Aan het eind van de dag zulllen de 8 best gemaakte
schilderijen ten toon worden gesteld en een daarbij passend muziekstuk worden uitgevoerd.
Jeanine heeft verschillende wijkraden benaderd om te overleggen welke plaatsen in de wijken voor hun
project geschikt zouden kunnen zijn.
Door wijkraadleden wordt voorgesteld het project samen te laten vallen met de mede door Tinka en Ernst
georganiseerde sponsorloop, die volgend jaar op 9 en 10 juni zal plaats vinden op het vlooienveld in de
Haarlemmer Hout.
Indien dit geen optie is, zou het Kenaupark mogelijk een goede plaats voor het project zijn, of anders de
Kruisweg/Stationsplein, ervan uitgaande dat daar dan de werkzaamheden gereed zijn.

4.

Meeuwenoverlast

Aangezien de bewoonster die deze kwestie aan de orde heeft gesteld niet aanwezig is wordt dit agendapunt
thans niet behandeld.
Ernst stelt dat plaatsing van ondergrondse afvalcontainers een deel van de meeuwenoverlast zal doen
verminderen en vraagt waarom de gemeente niet tot uitvoering van het eerder aangegeven plan overgaat,
temeer daar de vereiste vergunningen zijn afgegeven.
Over deze kwestie zal Hans Vriend eveneens om uitleg worden gevraagd.
ACTIEPUNT BAS: Hans Vriend uitnodigen en duidelijk op website vermelden.

5.

Stand van zaken Philip Frankplein

Er is thans een ontwerp voor inrichting van het plein dat kans van slagen lijkt te hebben. Het ontwerp
omvat een groen gedeelte met bomen en tuin met daarin een grote plaquette waarop de namen van alle
Joodse slachtoffers staan vermeld.

6.

Definitieve keuze herinrichting Turfmarkt (brief wethouder van Doorn d.d. 25 augustus 2011)

Bas deelt mee dat de wijkraad Binnenstad uitdrukkelijk om een standpunt is verzocht; hoewel het her in
te richten gebied buiten het gebied van de wijkraad ligt zullen de gevolgen van de herinrichting echter wel
merkbaar zijn.
De verschillende inrichtingsvarianten zoals aangegeven in het overzicht met situatieschetsen worden
bekeken, waarbij variant 2.3 de voorkeur krijgt vooral omdat het dubbelzijdig fietspad aan de gevelzijde
tot één grote fietsroute kan leiden met het nieuwe fietspad onder de brug.

7.

(Lawaai)overlast door buiten roken

Aangezien de bewoner die bij de wijkraad over dergelijke overlast heeft geklaagd, niet aanwezig is wordt
dit agendapunt thans niet behandeld.
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8.

Rondvraag

Cees deelt mee dat hij tijdens het recente Brijderoverleg, waarbij ook wethouder Jack van den Hoek
aanwezig was, bemerkte dat de locatie Gedempte Oude Gracht nog steeds als mogelijke opvang in
aanmerking wordt genomen. Dan blijken wijzigingen in de criteria te zijn aangebracht; zo is de
loopafstand verruimd tot een kwartier en ook de vereiste oppervlakte. Daarnaast zijn er geactualiseerde
lijsten van geschikte locaties.
Cees wijst op een gemeentelijk stuk, kenmerk STZ/WWGZ/2011/257067, naar aanleiding van het
burgerinitiatief van Angela Lolis, waaruit het standpunt van de gemeente blijkt.
Johan deelt mee dat de verhuizing van coffeeshop Regine aan de Gedempte Oude Gracht niet door gaat.
Voorts dat in het platform verkeer en veiligheid in oktober a.s. het resultaat van een 2 e onderzoek naar
parkeergarages bekend wordt, dat een toenemend aantal inbraken in het centrum geconstateerd wordt
evenals excessief geweld tijdens het weekeinde.
Johan wijst op uitstel van oplevering van het stationsplein, mogelijk tot eind 2012 en onduidelijkheid over
oplevering van de Kruisweg.
Voorgesteld wordt dat Johan dergelijke feiten bundelt en deze als column op de website geplaatst worden;
Johanna biedt aan voor de redactie ervan te zorgen.
Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur.

