
 VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 13 OKTOBER 2010 

 

 

Aanwezig:      

van de wijkraad: Bas Strikker,  voorzitter  

                              Tinka Nas, penningmeester 

                              Johanna Kabel, secretaris                          

                              Kees Rol, lid  

                              Lucas van Kessel, lid.    

                              Johan Rijbroek, lid  

  Afwezig met bericht van verhindering:  Eva Meijer, aspirant lid 

 

Voorts zijn aanwezig binnenstadbewoners Huib Nelissen en Dirk-Jan van der Linden 

Tevens, in verband met agendapunt 4, Fer Daalderop 

                                

  

1.      Opening en mededelingen  

  

Wegens het bijwonen van de feestelijkheden ter ere van de officiële opening van de melkbrug begint de 

vergadering later en wordt dientengevolge om ca 21.00 uur geopend door de voorzitter, Bas Strikker. 

Bas deelt mee dat de Witte Herenstraat open ligt en de grote bomen verwijderd worden. 

Vervolgens wijst Bas op het op 20 oktober a.s. te 19.30 uur bepaalde stadsgesprek in de Gravenzaal over 

de begroting en daarbij behorende bezuinigingen. Bas en Johan zullen daarbij aanwezig zijn. 

Op 30 november a.s. te 19.30 uur zal het eerstkomend omwonendenoverleg Magdalenaklooster p1aats 

vinden; Kees zal namens de wijkraad dat overleg bijwonen. 

Op 21oktober a.s. wordt door de gemeente een “raadsmarkt” georganiseerd, waarbij onder meer het 

convenant binnenstad zal worden gepresenteerd. 

Wethouder Pieter Heiligers heeft aangekondigd met de wijkraad kennis te willen maken; deze 

kennismaking is bepaald op 3 november a.s. te 19.00 uur. Alle wijkraadleden zullen dan aanwezig zijn. 

 

 

2. Notulen vergadering 16 september 2010 en actielijst 

 

Johanna deelt mee dat zij tot haar spijt de notulen nog niet gereed heeft. 

Tinka deelt mee dat zij 12 oktober jl. een bijeenkomst over de inrichting van het Philip Frankplein heeft 

bijgewoond. Er zijn van de zijde van het Teylers museum en de Philharmonie ernstige bezwaren kenbaar 

gemaakt tegen afsluiting door middel van een hek. Besloten is dat Alan Barker een nieuw ontwerp zal 

maken, waarna een eindvoorstel zal worden gedaan. 

Lucas deelt mee andere wijkraadvoorzitters een mail te hebben gezonden naar aanleiding van de discussie 

over verruiming van de horecasluitingstijden. 

Voorts deelt hij mee dat de wijkagent volgende wijkraadvergadering langs zal komen om kennis te 

maken.  

 

3.       Kromme Elleboogsteeg 

 

Huib en Dirk Jan wonen al vele jaren in de Kromme Elleboogsteeg en ieder is eigenaar van een pand 

daar.  

Dirk Jan deelt mee dat er ca 20 mensen in de steeg wonen, die in tegenstelling tot Huib en hemzelf, meestal 

voor kortere tijd huren, zodat er een groot verloop van bewoners is. 

Dirk Jan en Huib zijn in actie gekomen om de overlast tegen te gaan die veroorzaakt wordt door zich in 

de steeg ophoudende lieden. Het betreft geen toeristen of winkelend publiek, maar meestal passanten met 

duistere bedoelingen, terwijl in het weekeinde nog extra overlast wordt veroorzaakt door bezoekers van 

“Stalker”. 

De overlast bestaat niet alleen uit geluids-, drugs-, kots-ed, maar ook uit  materiele schade aan hun 

panden; zo heeft Dirk Jan de garagedeur van zijn woning moeten vervangen omdat deze wegens 

veelvuldig gepis daartegen onbruikbaar was geworden. 

Huib wijst erop dat in de stad steeds meer evenementen worden gehouden en de overlast die deze 

veroorzaken, voor rekening van de bewoners komen. 

Van de zijde van gemeente en politie is Huib en Dirk Jan te kennen gegeven dat niets tegen hun klachten 

kan worden gedaan; zij wenden zich daarom tot de wijkraad. 
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Dirk Jan en Huib zijn van mening dat een groot deel van de overlast zal verdwijnen als de circulatie uit de 

steeg zou verdwijnen en zij verklaren dat alle bewoners voor afsluiting van de steeg zijn. 

De wijkraad acht het een goede zaak als de steeg aan beide zijden wordt afgesloten met hekken en Kees 

zal deze kwestie in het leefbaarheidsoverleg onder de aandacht brengen. 

De wijkraad zal het probleem aan Hans Vriend voorleggen en zal Dirk Jan en Huib op de hoogte houden. 

ACTIEPUNT KEES: afsluiting Kromme Elleboogsteeg dmv hekken bepleiten tijdens 

leefbaarheidsoverleg 

 

 

4.        Nieuwjaarskaart voor 2011 – Fer Daalderop 

 

Fer heeft het idee om alle bewoners van Haarlem wegens de overeenkomst van jaar en postcode een 

nieuwjaarswens te zenden. Hij heeft daartoe wijkraden benaderd en vele wijkraden staan positief 

tegenover zijn idee. Over de uitwerking, subsidiering en mogelijke bijkomende acties heeft Fer nog geen 

definitieve ideeën. Besloten wordt dat Fer eerst enige ontwerpen voor de nieuwjaarskaart zal maken en 

deze door Huib beoordeeld zullen worden. 

 

 

 

5. Gevaarlijke verkeerssituatie hoek tegenover Staten Bolwerk 10 

 

Aangezien de bewoner, die deze kwestie bij de wijkraad heeft aangekaard niet aanwezig is, vervalt dit 

punt. 

 

 

6. Uitbreiding hotel- en B&Bcapaciteit in de binnenstad 

 

De wijkraad ziet geen problemen voor bewoners als dergelijke capaciteit zou worden uitgebreid, al rijst 

wel de vraag waar in de binnenstad nog een hotel zou kunnen worden gerealiseerd. Mogelijk dat het 

gebouw “Koningstein”  tot hotel zou kunnen worden verbouwd. 

Wijkraad Kamp/Heiligelanden zal namens de wijkraad Binnenstad reageren. 

 

 

7. Rondvraag 

 

Tinka deelt mee dat de aftrap van het zorgruilproject in de Heiligelanden heeft plaats gevonden, en dat 

het voorlopig als succesvol wordt beschouwd. 

Komende maandag 18 oktober wordt vergaderd in de ruimte van de wijkraad Binnenstad; bij deze 

vergadering zal Eva aanwezig zijn. 

Johan deel mee dat het platform verkeer het standpunt van de wijkraad wil vernemen over het nieuwe 

parkeerbeleid. Besloten wordt alle oude standpunten over parkeerbeleid nogmaals te herhalen. 

Johan wijst op de problemen rond autoluw maken van de Zijlstraat 

Bas constateert –met grote vreugde- dat de betonnen blokken op de brug over de Nieuwe Gracht 

verdwenen zijn. 

Kees deelt mee dat een taxicoördinator door de gemeente is aangesteld, dat rond het “uitgaan in Haarlem” 

veel overleg tussen verschillende instanties plaats vindt, dat de kwestie van de verruiming van de 

horecasluitingstijden waarschijnlijk zal uitgaan als een nachtkaars, dat het voornemen van de gemeente is 

om de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers in 2011 te starten. 

Lucas en Johanna delen mee dat zij overleg zullen hebben over de organisatie van de decemberborrel.    

 

Als er verder geen vragen meer zijn sluit  de voorzitter de vergadering om 23.15 uur. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

  


