
 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.11 september 2012 
 

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter opent deze eerste vergadering na de zomervakantie en verwelkomt alle aanwezigen, met name 

de binnenstadbewoners, waarvan het grootste deel de stichting Vrienden van Bakenes vertegenwoordigt, een 

ander deel bestaat uit bewoners van de Kruisweg, terwijl enkele bewoners met specifieke klacht zijn 

gekomen, dan wel uit belangstelling voor de activiteiten van de wijkraad. 

Vervolgens stelt hij Lex Wijnbeek voor, die in plaats van Hans Vriend namens de gemeente Haarlem 

aanwezig is. 

De afwezigheid van Tinka en Cees is te wijten aan het feit dat hedenavond een door de gemeente 

georganiseerde bijeenkomst over de Unilokatie plaatsvindt en beide daar de wijkraad vertegenwoordigen. 

De voorzitter deelt mee dat een pilot project van start zal gaan met verruimde openingstijden voor 

horecagelegenheden, waaronder de Stalker. Dit houdt in dat dagelijks de mogelijkheid bestaat om zaken tot 

06.00 uur geopend te houden. 

De voorzitter benadrukt het standpunt van de wijkraad, inhoudend dat er geen wijziging dient te komen van 

de huidige openingstijden. 

Bas deelt mee dat tot begin november a.s. streng zal worden gehandhaafd in het centrum in een breder 

gebied, waarbij ook ’s nachts handhavers zullen worden ingezet en b.v. gecontroleerd zal worden op 

wildplassen en geluidsoverlast. Het betreft een aparte regeling, die niet in een wijkcontract is vastgelegd. . 

 

 

2. Notulen van de vergadering op 19 juni 2012 

 

Deze zijn in concept aan alle leden van de wijkraad gezonden. 

Enkele wijzigingen/aanvullingen zijn door de leden voorgesteld en na dienovereenkomstige aanpassing zijn  

ze goedgekeurd en op de website geplaatst. 

  

          

3. Kruisweg: voorbereiding gesprek met wethouder van Doorn 

 

Bas geeft het woord aan de vertegenwoordigster van de groep bewoners van de Kruisweg, die actie 

ondernemen tegen door hen ondervonden overlast ten gevolge van de nieuwe verkeerssituatie.   

         Gewezen wordt op de enorm toegenomen intensiteit van het busverkeer: zeker 70 bussen per uur  
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         passeren overdag, terwijl ’s nachts de “Zuid-tangent”bussen blijven rijden.. 

         Dan is de Kruisweg, in tegenstelling tot de Jansweg, niet voorzien van een versterkt wegdek en /of  

         onderliggende (betonnen) laag. 

         Gebleken is dat de Jansweg niet bestand is tegen een dergelijk intensief gebruik en er hebben dan ook al.  

         diverse keren reparaties aan het wegdek plaats gevonden.  

         De bewoners hebben  geconstateerd dat hun huizen wegens deze grote intensiteit van het busverkeer  

         constant staan te trillen en overal scheurvorming optreedt. 

         Dan zijn er de volgende factoren, die mede geleid hebben tot actie van de bewoners: 

         - sinds de gewijzigde indeling van de Kruisweg in 2011 loopt de busbaan vlak langs de huizen 

- wegens de verkeerssituatie bij de kruising met de Parklaan staan vaak bussen stationair te      

 draaien 

- eveneens ten gevolge van deze situatie wordt vaak getoeterd 

- door het intensieve verkeer is er een toename van fijnstof  

- een snelheid van 30 km per uur is te hard. 

          Er is een brief door de bewoners opgesteld voor de gemeente en er is een afspraak gemaakt met de 

          verantwoordelijke wethouder van Doorn. 

          De wijkraad steunt de bewoners en Bas zal daartoe bij het op 24 september a.s. te 16.00 uur vastgestelde 

          gesprek met wethouder van Doorn aanwezig zijn. 

          Naast de brief zullen de bewoners zoveel mogelijk bewijsmateriaal meenemen. 

          Lex Wijnbeek deelt mee dat de gemeente op de hoogte is van de trillingsproblemen en dat al een  

          onderzoek daarnaar is gedaan in opdracht van de gemeente. De uitslag ervan is nog niet 

          bekend.  

         ACTIEPUNT BAS: 24 september a.s. met bewoners Kruisweg bij gesprek met wethouder van Doorn 

          aanwezig zijn.  

  

            

4. Bestemmingsplan Bakenes 

 

Bas deelt mee dat de planoloog die het plan vanavond zou komen toelichten verhinderd is en daarom dit 

agendapunt naar de volgende vergadering wordt verschoven. 

Over het verloop van de procedure heerst onduidelijkheid: volgens Bas bestaat thans een concept plan dat 

aan diverse instellingen is gezonden en waarover de wijkraad zal worden bijgepraat door een ambtenaar.  

Een van de aanwezige bewoners van de Bakenessergracht meent dat de procedure in een verder stadium is 

en er reeds een termijn verstreken is waarbinnen door belanghebbenden kon worden gereageerd.  

Bas deelt mee na te zullen gaan welke de juiste stand van zaken is en zijn bevindingen te zullen 

terugkoppelen naar Lex Hagenaars van “Vrienden van Bakenes”. Lex zal zijnerzijds de jurist van de 

gemeente benaderen. 

Het plan zal op de website van de wijkraad geplaatst worden. 

         ACTIEPUNT BAS: nagaan wat de stand van de procedure is, terugkoppelen naar “Vrienden van “ 

         Bakenes, concept bestemmingsplan Bakenes op website wijkraad plaatsen. 
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5. Renovatie werkzaamheden Bakenessergracht. 

 

Bas geeft het woord aan Lex Hagenaars, die het bestuur van “Vrienden van Bakenes” vertegenwoordigt, om 

een toelichting te geven over de recente ontwikkelingen en ondernomen actie. 

Lex geeft aan dat het de bedoeling was dat het project, dat ingrijpende werkzaamheden aan de 

gracht/kademuren en riolering behelst, zou worden uitgesteld tot 2013. 

Echter bleek dat inmiddels door de gemeente vergunning was verleend voor het kappen van bomen, hetgeen 

tot intensief contact met de gemeente heeft geleid. Uit deze contacten bleek niet alleen dat gemeentelijke 

organen langs elkaar heen werken, maar ook sprake is van ondoorzichtige rapportage en daarnaast het feit 

dat er een plan op tafel ligt dat zeer ingrijpende bouwwerkzaamheden voor de gracht meebrengt, waarvan de 

gevolgen voor het aanzien van de gracht en de monumentale huizen niet voldoende zijn overzien, laat staan 

door de gemeente gewaarborgd. Ook de voorbereiding die tot het plan hebben geleid stemt de bewoners 

somber. 

Buiten discussie staat dat er werkzaamheden dienen plaats te vinden, maar de bewoners achten het plan van 

de gemeente veel te zwaar en ingrijpend, bovendien uiterst kostbaar. Er is door bewoners een alternatief 

plan opgesteld, dat reëler en goedkoper is. 

De bewoners pleiten voor uitstel van de uitvoering van het gemeentelijke plan en nader onderzoek en vragen 

de wijkraad om steun in hun strijd. 

Bas complimenteert de  bewoners met het in hun opdracht  opgemaakte alternatieve plan en deelt mee dat de 

wijkraad aan hun verzoek om steun voldoet. 

Lex deelt mee dat donderdag 13  september a.s. door bewoners een bijeenkomst in de Bakenesserkerk is 

georganiseerd, daarnaast contact is opgenomen met wethouder van Doorn, men zich tot de politieke partijen 

heeft gewend om steun, evenals tot de wijkraad en voorts ook het Haarlems Dagblad is benaderd. Hierin is 

een uitvoerige publicatie over de bewonersactie opgenomen, welke gelinked kan worden aan de website van 

de wijkraad. 

Wat betreft de door bewoners ondernomen juridische stappen deelt Lex mee dat bezwaar is gemaakt tegen 

de door de gemeente afgegeven vergunning en een voorziening verzocht. 

ACTIEPUNT BAS: steun aan “Vrienden van Bakenes”, artikel in HD linken aan website. 

 

 

    

6. Philip Frankplein, opening 23 september 

 

Op 23 september a.s. zal een grote manifestatie plaats vinden waarbij het aangebrachte kunstwerk ter 

nagedachtenis aan de omgekomen Haarlemse joden zal worden onthuld. De inrichting van het pleintje is 

inmiddels gereed, alleen zullen later nog enige bomen geplant worden. De organisatie van de onthulling is 

in handen van Joodse organisaties en zal om 12.45 uur in de Philharmonie beginnen..     
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7.    Voortgang Pieter pleintje en omgeving  

 

Bewoonsters die vlakbij de Hema wonen zijn aanwezig in verband met klachten over overlast veroorzaakt 

door hangers op de bank rond de boom op de Krocht. Overlast wordt ondervonden in avond- en nachtelijke 

uren, overdag wordt de bank als een aardig punt voor bezoekers/toeristen beschouwd. 

Ook de taxistandplaats bij de Hema zorgt voor overlast voor omwonenden. 

Van de klachten wordt nota genomen. 

Wat betreft de ontwikkelingen rond/op het Pieter pleintje deelt Lex Wijnbeek mee dat na de recente 

wijkschouw de bankjes zijn verwijderd en plantenbakken geplaatst. Ook zal de tennistafel worden 

verwijderd en in plaats daarvan plantenbakken worden geplaatst, die door bewoners zullen worden 

onderhouden. 

Door alle betrokkenen wordt nog gesproken over te treffen maatregel(en) voor de doorgang. 

   

      8.    Bladblazer in de binnenstad 

          Een bewoner van de Warmoesstraat heeft zich tot de wijkraad gewend wegens ondervonden  

          geluidsoverlast van bladblazers in de binnenstad, met name op de zondagochtenden. Diverse aanwezigen 

          beamen dat de herrie van de bladblazers ook hen in alle vroegte treft. 

          Opgemerkt wordt dat al lang geluidsarme blazers bestaan en indien de gemeente dergelijke zou laten       

          gebruiken, de overlast zou verdwijnen. De wijkraad zal e.e.a. nagaan en de gemeente benaderen 

          ACTIEPUNT EVA: bladblazers binnenstad aanpakken. 

 

 

9.      Rondvraag 

         Lex Wijnbeek wijst erop dat de jaarlijkse borrel voor wijkraden en betrokkenen is bepaald op  

        31 oktober a.s. De plaats zal nog nader bekend worden gemaakt. 

         Leo deelt mee dat de vragenlijst via Pleio ingezonden kan worden. 

            Een bewoonster deelt mee dat zij met veel belangstelling deze avond de vergadering heeft gevolgd en  

           overweegt zich als lid voor de wijkraad te melden. Bas zet de procedure uiteen en nodigt haar uit als  

           aspirant lid mee te gaan draaien. 

           Bas wijst op de afsluiting van de Prinsenbrug komende maanden, ten gevolge waarvan het verkeer 

           via borden en verkeersregelaars zal worden omgeleid. Voor fietsers en voetgangers zal een pontje worden               

.ingezet. 

 

 

        Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.    


