
 

VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 27 OCTOBER 2009 

 

 

 

Aanwezig 

van de wijkraad: Bas Strikker, voorzitter 

                              Tinka Nas, penningmeester 

                              Johanna Kabel, secretaris                               

                              Johan Rijbroek, lid 

                              Lucas van Kessel, lid 

                              Kees Rol, lid 

 

van de bewoners:  Jeanne Smeets, Arthur Klaassen 

 

van deGemeente Haarlem: 

                               Hans Vriend, stadsdeelregisseur 

                               Alex Jansen, gebiedsmanager 

 

 

 

1.    Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen/actiepunten vorige vergadering 

Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet beide ambtenaren welkom. 

Alex geeft een korte omschrijving van zijn functie; hij is pro-actief bezig met ontwikkelingen in de stad die  

op langere termijn spelen. Dit in tegenstelling tot Hans, die juist aanspreekpunt voor ontwikkelingen/ 

problemen op korte termijn is. 

Bas wijst op de door de gemeente georganiseerde avond over de herinrichting van het Stationsplein en 

deelt mee dat hij deze avond zal bezoeken. 

Dan wordt gewezen op de herbestrating van het Spaarne tussen Bakenessergracht en Damstraat, 

noodzakelijk wegens spoorvorming door zwaar verkeer. 

Wegens aanwezigheid van Alex en Hans worden als eerste agendapunten 3 en 4 behandeld. 

De notulen van vorige vergadering zijn nog niet gereed en zullen tijdens de volgende vergadering 

besproken worden.   

 

 

2. Agendapunt 3 Actie Philip Frankplein 

Bas zet kort uiteen welke stappen de wijkraad tot nu toe heeft ondernomen en geeft vervolgens het woord 

aan Alex, die het voornemen van de gemeente om op het plein een concentratie van transformatoren te 

plaatsen toelicht. Daaruit blijkt dat vroeger al een transformatorhuisje op deze plek heeft gestaan en de 

oude fundering daarvan nog aanwezig is.  Voorts dat Leander eerder met bewoners overeenstemming 

heeft bereikt over plaatsing, echter opnieuw met alle betrokkenen in gesprek is getreden. 

Dan is wel al een bouwvergunning aangevraagd, maar nog geen besluitvorming. 

Een aantal vragen worden gesteld, als welke reden een concentratie van 4 transformatoren, waarom  niet 

vervanging ter plaatse, waarom juist deze plek tussen historische gebouwen en kunstschatten in Teylers, 

welke tijdsroute en welke grootte het totale bouwwerk in beslag neemt. 

De grootte van het bouwwerk is 9 bij 5meter met een hoogte van 4meter. 

Alex geeft aan dat hij Leander om een rapport heeft verzocht en van de gemeente een voorstel komt 

waarin al deze aspecten aan de orde komen. Hij acht een rol voor de wijkraad weggelegd om het 

dichtgeslagen overleg met bewoners en regenten weer open te breken. 

 

 

3. Agendapunt 4 Parkeerbeleid invaliden 

Afgesproken wordt dat Tinka een lijst met klachten zal opstellen en aan gemeente zenden. 

Daarnaast dient een mail gezonden te worden over de door Willendorf geblokkeerde parkeerplaats. 

Jaap Bakker zal een bijeenkomst beleggen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



4. Terug naar agendapunt 2 Inbreng bewoners 

Arthur Klaassen is aanwezig namens een groot aantal bewoners van de Kinderhuisvest om te pleiten voor 

een  verbetering van de kwaliteit van verkeerstromen. Participatie van bewoners wordt daarbij van groot 

belang geacht. 

Hans Vriend  antwoordt daarop dat veel in betreffend gebied dient te gebeuren, zoals de verkeerssituatie 

rond het Raakscomplex , de riolering in het Kenaupark etc. 

Conclusie is dat bij een goede participatie van bewoners een inspraakprocedure niet nodig is. 

 

 

5. Nieuwsbrief 

Besloten wordt dat eerstkomende Nieuwsbrief voor de Kerstvakantie gereed en verspreid dient te zijn. 

In ieder geval zullen daarin stukjes worden opgenomen over “De Appelhof”, de vaardagen, de Rode 

Loper (met verwijzing naar de website), Kinderhuisvest en indien er nieuwe ontwikkelingen zijn ook over 

de unilocatie. 

 

 

6. Rondvraag 

Kees geeft aan dat feesten in de stad niet alleen beter georganiseerd dienen te worden maar ook van betere 

kwaliteit dienen te zijn. 

De Lange Veerstraat  zou tijdens uitgaansuren volledig voor verkeer afgesloten dienen te zijn, ook voor 

taxi’s 

De vraag of op de Grote Markt kermis dient te worden gehouden zal een agendapunt voor een volgende 

vergadering worden.  

Handhaving (afgekort HO) is tot 24.00 uur bereikbaar. 

Hans deelt mee dat bekeken wordt of met hulp van studenten websites van wijkraden beter gefaciliteerd 

kunnen worden. 

Tinka wijst op het project “vroeger op stap”; de kwestie van jongeren die thuis indrinken, pas daarna de 

stad in gaan en rond de ochtenduren naar huis terug keren zal een agendapunt voor een volgende 

vergadering worden. 

Er is een klankbordgroep opgericht voor de ”unilocatie”, die voor het eerst op 19 november a.s. bijeen zal 

komen. 

Het voorstel van de gemeente om de Zijlstraat-west af te sluiten zal een volgende vergadering worden 

besproken en het standpunt van de wijkraad dan aan Hans Vriend worden teruggemeld. 

Jeanne Smeets brengt naar voren dat de website van de wijkraad achterstallig is: zo zijn daar een aantal 

verslagen van wijkraadvergaderingen niet aanwezig. 

Bas en Johanna zullen dit nagaan en aanvullen. 

Dan wijst Jeanne op de troep die regelmatig op de binnentuin wordt achtergelaten en niet opgehaald.  

 

Geen andere vragen of opmerkingen worden gesteld/gemaakt. 

 

Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIEPUNTEN 

Tinka: klachtenlijst invalidenparkeerplaatsen, mail parkeerplaats to Willendorf 

             Vroeger op stap op agende plaatsen 

Bas:     agendapunt kermis op Grote Markt 

              Terugmelding afsluiting Zijlstraat west 

              Website actualiseren met Johanna 

Johanna: website nagaan op ontbreken notulen 


