
VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011  

 

 

Aanwezig:      

van de wijkraad:         Bas Strikker,  voorzitter   

                                      Tinka Nas, penningmeester  

                                      Cees Rol   

                                      Johan Rijbroek  

                                      Lucas van Kessel   

afwezig:                        Eva Meijer, wegens vakantie  

 

Naast bovengenoemde wijkraadleden is aanwezig binnenstadbewoner: 

                                      Jeanne Smeets 

                                       

Voorts zijn aanwezig van de gemeente Haarlem:   

                                      Hans Vriend, stadsdeel regisseur centrum 

                                      Lex Wijnbeek, dagelijks beheer wijkzaken centrum en zuidwest 

 

en verschijnen later:  Gonda Ruijterman, planoloog 

                                       Roy van Liempt 

            

 

1.      Opening, mededelingen, ingekomen stukken  

  

De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door voorzitter Bas Strikker. die ieder welkom heet en 

aankondigt dat later nog 2 gemeente ambtenaren zullen verschijnen ter toelichting van het inmiddels 

binnengekomen stuk “ Bestemmingsplan Nieuwstad”. 

Hans Vriend deelt mee dat binnenkort een nieuwe parkeernota komt, waarin binnengekomen 

standpunten zijn meegenomen en dat vervolgens een inspraakronde zal plaats vinden. 

Daarnaast deelt hij mee dat buslijn 73 wegens bezuinigingen niet meer over het Spaarne zal rijden. 

Dan wijst hij erop dat de gemeentes Haarlem, Leiden en Alkmaar gezamenlijk een brief aan het 

Ministerie hebben gezonden over de meeuwenoverlast, dit omdat het een beschermde diersoort betreft. 

Hans geeft aan dat op de website van de gemeente hierover nadere informatie te vinden is.  

Tinka deelt mee dat mogelijke samenwerking tussen de “Samenloop” en het door de Spaarnebazuin te 

organiseren evenement niet haalbaar blijkt en in goed overleg met Jeanine de Zwarte besproken is dat de 

Spaarnebazuin een andere locatie in de binnenstad zal zoeken. 

Binnenstadbewoonster Jeanne Smeets doet de suggestie de ontwikkelingen rond het Philip Frankplein 

rechtstreeks op de website van de wijkraad te plaatsen, i.p.v. hiervoor naar de website van “Vrienden van 

Bakenes” te verwijzen.    

Ofschoon het thans voorliggende ontwerp voor het plein door alle betrokkenen wordt goedgekeurd, is het 

niet definitief omdat nog inspraak daartegen mogelijk is. 

ACTIEPUNT BAS: laatste ontwikkeling Philip Frankplein op website plaatsen  

Wat betreft de herinrichting van de Turfmarkt wordt geconstateerd dat alle participanten achter de 

variant 2.3 blijken te staan; dit is ook de door de wijkraad meest geschikt geachte variant, zoals tijdens 

vorige wijkraadvergadering aangegeven. 

Lex Wijnbeek merkt op dat  bewoners van de Turfmarkt bij de gemeente hebben geklaagd over trillingen 

en scheurvorming in hun huizen wegens het intensieve zware verkeer en deze klachten bij de participatie 

meegenomen zullen worden; doch dergelijke klachten van bewoners van het Spaarne bij de gemeente niet 

bekend zijn. 

ACTIEPUNT BAS: stukje over genoemde variant schrijven en op website plaatsen. 

Tenslotte wordt gewezen op het artikel in het HD waaruit blijkt dat iedere bewoner kan meedenken over 

een plaats voor de unilocatie en wethouder Jack van der Hoek dus nog keuzemogelijkheid heeft. 

In dit verband wijst Hans Vriend op de 13 oktober jl. plaats gevonden hebbende bijeenkomst, tijdens 

welke Jack van der Hoek het “regionaal compas” heeft uiteengezet. Daarvoor waren alle wijkraden 

uitgenodigd; echter heeft de wijkraad Binnenstad deze uitnodiging niet ontvangen en is dientengevolge 

niet aanwezig geweest.  

Hans zet uiteen dat het erop neer komt dat een zoekgebied is aangegeven, met een lijst van potentiële 

locaties.  Op de website van de gemeente is een uitleg over de gang van zaken te vinden. 
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De wijkraad heeft zich in een eerder stadium al uitgelaten over mogelijke geschikte plekken voor vestiging 

van een unilocatie, zodat Bas dit eerder aangedragen lijstje, geactualiseerd en met aanpassingen bij de 

gemeente zal indienen. 

ACTIEPUNT BAS: lijst met geschikte plekken voor unilocatie bij gemeente indienen. 

 

Naar aanleiding van deze kwestie ontstaat een discussie over het feit dat thans over vele zaken 

standpunten worden gevraagd,  bijeenkomsten worden georganiseerd, soms (werk)groepen opgericht 

waarin voor langere tijd herhaaldelijk geparticipeerd dient. Geconstateerd wordt dat een dergelijke 

werkwijze een grote belasting vormt voor vrijwilligers met een full time baan.    

 

 

 

2.     Notulen vergadering 20 september 2011 

 

De concept notulen  van de vorige vergadering worden na wijziging van de datum van opvolgende 

vergadering in oktober ipv november en enkele schrijffoutjes  goedgekeurd en daarmee vastgesteld.  

 

 

3. Bewoners: roken op straat 

 

Aangezien de bewoonster die deze kwestie aan de orde heeft gesteld niet aanwezig is wordt dit agendapunt 

thans niet behandeld.  

 

 

4.  Bestemmingsplan Nieuwstad 

 

Ter toelichting van dit bestemmingsplan zijn aanwezig Gonda Ruijterman en Roy van Liempt, beiden 

werkzaam als planoloog bij de gemeente. 

Bas geeft het woord aan Gonda, die naast de door haar te geven toelichting voor verdere informatie, 

tekeningen en uitleg over het concept ontwerp bestemmingsplan verwijst naar de website van de 

gemeente. 

Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gebied begrensd in het noorden door de Bolwerken -Schotersingel 

en Kloppersingel-, in het westen door de Schotersingel en Kinderhuissingel, in het oosten door het 

Spaarne en in het zuiden door de Nieuwe Gracht.  

Het betreft een heel oud plangebied met veel verschillende, soms gedateerde planologische/ juridische 

bestemming/regelingen. Het plan dient wegens het verstrijken van termijnen te worden geactualiseerd in 

2013.  

Gonda geeft aan dat in het concept ontwerp veelal is uitgegaan van de bestaande situatie en geen grote 

veranderingen zijn aangebracht. 

Wel is duidelijk in het concept aangegeven welke van hierna genoemde gemengde bestemmingen in welke 

delen van het gebied zullen gelden: 

-kantoor, zonder loketfunctie, of praktijk 

-winkels en wonen 

-geen woonbestemming op begane grond 

-kantoor en wonen, zowel op begane grond als op etage. 

Ten aanzien van de horeca zijn geen wijzigingen in het concept ontwerp plan opgenomen, echter zal in de 

volgende fase de mogelijkheid voor het uitoefenen van bed and breakfast worden opgenomen.  

Nog in te vullen bestemming dient het gebied van “Flinty’s”  te krijgen, terwijl als nieuw element de 

fietsersbrug is opgenomen. 

Naast dit plan zullen binnenkort ook voor andere gebieden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt worden, 

o.a. voor de Bakenesserbuurt. 

Gonda wijst erop dat een bestemmingsplan bestaat uit een kaart, regels en toelichting. 

De gang van zaken is als volgt: nadat alle reacties van betrokken partijen zijn ontvangen en verwerkt in 

het concept ontwerp,  zal het als ontwerp bestemmingsplan ter visie worden gelegd, met mogelijkheid tot 

inspraak. 

Bas bedankt Gonda voor haar toelichting, waarna zij en Roy de vergadering verlaten. 

ACTIEPUNT BAS: stukje over dit bestemmingsplan schrijven en op website plaatsen. 
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5. Wijkcontract/ Ondergrondse afvalinzameling 

 

Hans zet uiteen dat de moderne wijkcontracten niet alleen veel simpeler zijn dan eerder gesloten 

contracten, maar ook  veel minder overleg vereisen. De wijkraden wordt verzocht aan de gemeente opgave 

te doen van punten die men op de agenda geplaatst wenst, waarna de gemeente aangeeft of er wel of niet 

iets aan de betreffende punten gedaan zal worden. Het is duidelijk dat dergelijke verzoeken uiteraard 

binnen de bestaande mogelijkheden moeten liggen. 

In ieder geval zal de gemeente op deze wijze meer inspelen op de vraag vanuit de wijkraden. 

Er bestaat een enquête voor bewoners, op basis waarvan een puntenlijst kan worden samengesteld. 

 

Hans deelt over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers mee dat fase 1 voor 1 januari a.s. wordt 

aangelegd, met voorrang voor de winkelstraten. 

Ook fase 2 en 3 zullen dan snel volgen, dit mede wegens het bestemmingsplan. 

Hans wijst erop dat ook papier en glas ondergronds zullen worden ingezameld. 

 

Hans wijst voorts op PLEIO, een systeem om rechtstreeks te communiceren met de gemeente en ook 

informatie te verkrijgen. Via aparte deelsites kunnen accounts aangemaakt worden.  

Komende maandag om 17.00 uur zal door Hans een presentatie worden gegeven op 707 Koningstein. 

 

De gemeente vindt dat het Buuv-project kans van slagen heeft en zal het doorzetten; de negatieve 

publiciteit wordt betreurd. Dit temeer daar de berichtgeving (over de kosten) onjuist is. 

    

 

 

6.   Rondvraag 

 

Aan Jeanne wordt desgevraagd meegedeeld dat via de wijkraad geen subsidie voor buurtprojecten te 

verkrijgen valt. 

Jeanne wijst op de website die niet up to date is en dringt aan op het sneller bijwerken ervan. 

Bas erkent de achterstand, belooft deze weg te werken en biedt zijn excuses aan. 

Jeanne biedt haar hulp aan. 

Voorts wordt gewezen op de fietsoversteek bij de Raaks: er wordt aan gewerkt deze te verbeteren. 

 

Hans geeft aan dat de begroting van de wijkraad voor 1  december a.s. dient ingeleverd te worden. 

ACTIEPUNT TINKA: begroting inleveren. 

Dan deelt Hans mee dat wethouder Pieter Heiligers heeft aangekondigd komende wijkraadvergadering te 

zullen bijwonen. 

 

Johan heeft nog enkele weetjes te melden: vooraankondiging stadsgesprek 2 november a.s. over vrije 

koopzondagen, luisterzitting begroting woensdag 26 oktober a.s. en een netwerkborrel op 15 november 

a.s. in het Sterrencollege aan de Verspronckweg.  

  

 

 

Als er verder geen vragen/opmerkingen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Johanna Kabel, notulist 


