
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 

Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Afwezig 
Leo Hellinga (vice-voorzitter)  Present 
Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Present 
Inge Zuurendonk   Afwezig 
Tineke Snel    Present 
Grim Bouwmeester   Present 

 
Bezoekers  Patricia Botman   bewoonster Bloemertstraat 
   Hans Huisman    bewoner Bakenessergracht 
 

 

Agenda: 

 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Herinrichting Bakenes en Bloemertstraat 

4. Overlast Pieterpleintje 

5. Afsluiting Lange Wijngaardstraat 

6. Onkruidbestrijding binnenstad Haarlem 

7. Philharmonie opening nieuwe zaal 

8. Kruisweg 

9. Overlast Polobar en Omgeving 

10. Voorbespreking borrel Parklaan 

11. Richting van de Wijkraad (visie en missie) 

12. Rondvraag 

13. Sluiting vergadering 



 

 

 

 

1. Opening vergadering 
Leo Hellinga (plaatsvervangend voorzitter wegens ziekte van Lucas) opent de vergadering en 

heet de aanwezigen welkom.  

 

(terug naar agenda)  

 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
De notulen zijn al eerder gecorrigeerd en worden vastgesteld.  Grim zal ze op de website 

plaatsen. 

 

Actiepunt: Grim 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Herinrichting Bakenes en Bloemertstraat 
Hans Huisman: reden van zijn komst is de voortgang v.w.b. de verkeersproblematiek; 

aanpassingen riool en herbestrating van de Bakenessergracht. Hij heeft via Facebook de agenda 

van de vergadering gezien en komt informatie halen. Hij wil graag weten wat de wijkraad met 

dit punt doet. Leo legt uit toe dat de Vrienden van de Bakenessergracht de wijkraad om hulp 

hebben gevraagd met betrekking tot het rapport herinrichting Bakenessergracht.  

Op dit moment is er geen nieuwe informatie. De Vrienden gaan in beroep tegen de gemeente. 

Kees voegt toe dat de wijkraad zelf geen initiatieven neemt, maar in actie komt na verzoeken 

van bewoners.   

 

Patricia Botman (bewoonster Bloemertstraat) beaamt dit, zij heeft contact met Lucas, stuurt 

hem mails door en geeft laatste info door. De inspreekavond op 2 september kwam te laat voor 

Bloemertstraat. Daarop is de toezichthouder van de gemeente naar de bewoners toe gekomen 

en heeft vragen beantwoord. Voor de Bloemertstraat is er vooral sprake van een slechte 

communicatie over de uitvoering van de werkzaamheden. De ontvangen brieven waren 

onvolledig, enkele buren ontvingen helemaal geen brief. Data werkzaamheden klopte niet met 

info vooraf. Patricia heeft hierover met het uitvoerend bedrijf gebeld, niet met de gemeente 

zelf.  

Verder heeft de Bloemertstraat met succes bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van 

betonnen paaltjes. Er komen nu zwarte metalen Haarlemmertjes.  

Wij vragen ons als wijkraad af of er beleid is op welke paaltjes waar in de stad geplaatst worden. 

Kees vraagt dit na in het OOC. Verder zijn er nog problemen met speciaal vervoer voor 

gehandicapten in de straat. De busjes blokkeren de straat. Aanspreken van de vervoerder heeft 

geen resultaat. Een andere route kiezen is mogelijk,  dit zou de oplossing kunnen zijn.    



 

 

 

 

Hans Huisman verzoekt de wijkraad om de volgende punten in te brengen op het OOC:  

1. Handhaven verbod zwaar verkeer op Bakenessergracht (onder andere ook busjes dagopvang en 

bevoorradingsauto's) 

2. Oplossing oneigenlijk verkeer (Trekkerrace en rondjes rijden om te zoeken naar een 

parkeerplaats, waarbij ook de maximum snelheid van 30km vaak wordt overschreden). Voorstel 

voor vergunningsgebied zou soulaas kunnen geven 

3. Monitoren voortgang inventarisatie en adviesaanvraag trillingen Spaarne / Wildemansbrug 

 

Ter illustratie zal hij nog enkele foto’s toesturen. 
 

Actiepunt: Kees 
 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Overlast Pieterpleintje 
De Gemeente heeft bevestigd dat het toegangshek wordt geplaatst. Dit is het gewenste resultaat. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

5. Afsluiting Lange Wijngaardstraat 
Bewoners van de straat hadden zich gemeld voor de vergadering, maar zijn niet gekomen. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Onkruidbestrijding binnenstad Haarlem 
De gemeente heeft het schoonmaken drastisch verminderd, de bewoners moeten zelf de buurt 

gaan bijhouden. Alleen de toeristische routes worden frequent bijgehouden. Initiatieven zoals 

de BuurtBoenderij zijn zeer positief ontvangen en worden als voorbeeld gebruikt door de 

gemeente. Echter, bewoners kunnen niet alles overnemen. Grim heeft contact met 

gemeenteambtenaar en wil meedenken over de mogelijkheden. Zaken als speeltuintjes in de 

stad vallen onder verantwoordelijk van de gemeente. Deze nieuwe aanpak heeft alles te maken 

met bezuinigingen. De gemeente moet hier op worden aangesproken, via de politieke partijen. 

Kees neemt dit punt ook mee bij het OOC.  
 

Actiepunt: Kees 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

7. Philharmonie opening nieuwe zaal 
Lucas zal de wijkraad voor 2 personen aanmelden ( voor 12 september) 

Datum 20 september, 20.15 uur. Wie mee wil graag even bij Lucas melden. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Kruisweg 
De werkzaamheden zijn afgerond, de overlast is enorm verminderd, de bewoners zijn tevreden. 

Grim heeft contact met de bewoners gehad,  ze willen mogelijk nog wel een schadeclaim 

indienen bij de gemeente. Hier speelt de wijkraad geen rol bij.   

Rekening  meerkosten trilling onderzoek: Tinka heeft niets meer gehoord, het wachten is op de 

originele factuur.  
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Overlast Polobar en omgeving 
De Polobar staat inmiddels hoog op de prioriteitenlijstje van gemeente. Vooralsnog lopen de 

acties via de dienst Handhaven. Het wachten is op juridische uitspraak, er worden zware 

sancties verwacht.  Grim vraagt zich af of de wijkraad een rol zou kunnen spelen als mediator. Is 

er een dialoog mogelijk? De ervaring tot nu toe geeft hier geen aanleiding toe. We wachten af 

wat de ontwikkelingen zijn. Horeca Nederland is hier inmiddels ook mee bezig. Er zijn geluiden 

dat de hele toestand rondom de Polo bar richting een eindspel gaat. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

10. Voorbespreking borrel Parklaan 
Het verzamelen is om half 3. De boodschappen worden door Lucas en Tineke gedaan. 

- Metselkuip om drankjes koel te houden : Tinka.  

- IJsblokjes: Kees  

- Klaptafel / biertafel / glazen huren : Tinka  

- Visitekaartjes: complimenten voor Grim, zijn erg mooi  geworden! 
 

 

(terug naar agenda)  

 



 

 

 

11. De richting van de wijkraad (visie en missie) 
Door de ziekte van Lucas en afwezigheid van Inge schuift dit punt door nar de volgende 

vergadering. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

12. Rondvraag 
a) Jacqueline (notulist) is niet gekomen, Tineke vraagt na.  

b) Grim stelt voor om een vicevoorzitter en vaste vervanger van Lucas aan te stellen. Leo 

wordt voorgesteld en unaniem verkozen door de overige leden. Leo stemt toe en wordt 

enthousiast gefeliciteerd. 

c) Grim vraagt regelmatig via de mail toestemming om sneller besluiten te kunnen nemen. 

Afspraak is dat Grim besluiten die geld kosten voorlegt, maar verder ook zelf kan beslissen.  

d) Voorstel om wijkraadsvergaderingen op de woensdag in de laatste week van de maand te 

houden, voorafgaand aan het OOC i.v.m. de actualiteit bij het inbrengen van punten. 

Eerstvolgende bijeenkomst is dan op 25 september. 

 

Overige data (indien akkoord nog aanpassen op de website) 
30-10 
27-11 
18-12 ( ipv 25-12) 
29-01-14 
26-02 
26-03 
30-04 
28-05 
25-06 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

13. Sluiting vergadering 
 


