
 

 

Notulen wijkraadsvergadering 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. J. Kabel heeft zich afgemeld. T. Nas 

zal daarom vandaag de notulen maken. 

 

2. Notulen van de vergadering d.d. 16.11.2011 

De notulen van de vorige vergadering zijn nog niet gemaakt. Er is een bestand opgestuurd naar J. 

Kabel maar dit is niet goed overgekomen. De notulen zullen daarom pas in januari gereed zijn. 

 

3. Kerstborrel 17 december en wijkcontracten 

De uitnodigingen voor de kerstborrel zijn afgelopen weekend verspreid. Er hebben zich al diverse 

bewoners aangemeld. Afgesproken wordt dat Bas een welkomstwoord zal doen en dat Lucas de 

aanwezigen iets zal vertellen over de wijkcontracten. De bedoeling is dat de wijkraad begin 

volgend jaar haar wensen voor de wijkcontracten zal aanleveren bij de gemeente (Hans Vriend). 

De bedoeling is dat bewoners ook zelf ideeën voor verbetering van hun leefomgeving aanleveren 

bij de wijkraad. Dit kan reeds tijdens de aanstaande borrel. Aan de aanwezigen zal worden 

gevraagd om hun idee op te schrijven op het whiteboard. Het is echter ook mogelijk dat men later 

een idee aanlevert. Eventueel kan men tijdens de volgende wijkraadsvergadering nog een idee 

komen toelichten. De wijkraad besluit om in januari een wijkschouw te plannen teneinde zelf ook 

nog ideeën op te doen die kunnen worden opgenomen in het wijkcontract. Besloten wordt om de 

buurt tussen de Nassaulaan/Kruisweg/Zijlstraat aan te wijzen voor de buurtschouw. Aan 

buurtbewoners zal worden gevraagd of zij willen meelopen. Daarnaast zal in ieder geval Hans 

Vriend (eventueel vergezeld door 1 à 2 ambtenaren) worden gevraagd om mee te lopen.  In de 

loop van volgend jaar zullen dan nog andere wijkschouwen worden gepland. 

Actie Bas/Tinka; Contact opnemen met Hans om een datum te plannen 

 

Ideeën voor het wijkcontract: 

a. Meer handhaving op : 

 Geluidsoverlast van evenementen (ook meer metingen verrichten) 

 Boten in de grachten met geluidsinstallaties die overlast veroorzaken 

 Blokkering van stoepen bij terrassen, stoepen dienen vrij te blijven, minimaal de vastgestelde 

70 cm. 

b. Aanpakken van parkeerproblematiek 

 Door aanwijzing van parkeerplekken alleen voor bewoners 

 Toekenning bezoekersvignetten voor de binnenstad 

 

4. Evenementenoverlast 

Bas heeft een artikel geplaatst op onze website over de overlast die de “Pakjesboot” het  weekend 

voor Sinterklaas heeft veroorzaakt. Het Spaarne is twee dagen afgesloten geweest en de 

parkeergarage de Appelaar was vrijwel onbereikbaar, en dus leeg op één van de drukste zondagen 

in Haarlem. De krant heeft dit bericht opgepikt en heeft hier zelf nog een artikel over geschreven.  

Onduidelijk is welke organisatie achter de pakjesboot zit maar het lijkt erop dat dit een 

commercieel gebeuren betreft. (met toegangsprijzen van 8,75 p.p. voor een bezoek van een 

kwartiertje) Hoe het ook zij; de wijkraad zal de gemeente adviseren om de pakjesboot in de 

toekomst aan de overkant van het Spaarne te laten aanmeren en mocht dit niet lukken om in ieder 

geval de rijweg aan het Spaarne open te houden. 

aan  Leden van de wijkraad Binnenstad 

van  T. Nas 

datum  15 december 2011 

datum overleg  14 december 2011 
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5. Herinrichting Turfmarkt/Spaarne 

Kees heeft de informatie avond betreffende de herinrichting Turfmarkt/Spaarne bezocht. De 

voorgenomen herinrichting ziet er als volgt uit; er komt een fietspad aan de huizenkant dat twee 

kanten op gaat. Aan het Spaarne komt een wandelpromenade van 5 meter breed. De straat zal 

worden belegd met klinkers. Er waren enkele bewoners en ook ondernemers aanwezig die hun 

opmerkingen over de voorgenomen herinrichting kenbaar hebben gemaakt. Er is o.a. gesproken 

over : 

 De aanleg van laad- en losplaatsen (3 à 4), waarbij de wens is uitgesproken om deze 

laad- en losplaatsen ’s avonds te bestemmen als parkeerplaatsen. 

 Alvorens klinkers te gaan plaatsen zullen eerst metingen worden verricht. De bewoners 

hebben nu al veel last van trillingen en de aanleg van klinkers levert o.h.a. geen 

verbetering op. 

 De geplande  bomen nemen heel veel ruimte in, de bewoners hebben aangegeven dat 

deze bomen kunnen worden afgewisseld met bloembakken. Daartussen kunnen evt. 

ook nog fietsenrekken worden geplaatst. 

 De verlichting dient verbeterd te worden. 

 Na herinrichting moeten de ondergrondse containers weer worden verplaatst. 

 

6. Rondvraag 

Punten voor het overleg : Verkeer en vervoer 

 Er is een probleem bij de oversteek Grote Houtstraat op de Gedempte Oude Gracht. Er 

zijn op dit punt, komende vanaf het Spaarne, geen stoplichten geplaatst waardoor zowel 

fietsers en voetgangers denken dat ze kunnen doorgaan. Vroeger waren hier wel 

stoplichten voor de fietsers, deze zouden weer moeten worden teruggeplaatst. 

 Daarnaast is er een zeer onveilige oversteek van de Koningsstraat naar de 

Botermarkt/Gierstraat. Hier zou ook iets aan moeten worden gedaan. 

Actie: Kees zal deze punten aankaarten bij het overleg. 

 

De wijkraadsvergaderingen voor volgend jaar zullen als volgt worden gepland: 

Tot mei  : elke tweede woensdag van de maand 

Vanaf mei : elke tweede dinsdag van de maand 

Actie: Bas zal de nieuwe data op de wijkraadswebsite zetten. 

Tevens zal op de website worden vermeld dat de wijkraad ook spreekuur houdt tijdens de 

vergaderingen. 

 

Johan meldt dat de Prinsenbrug vanaf volgend jaar april zal worden gesloten voor langere tijd. 

Daarna zullen waarschijnlijk ook de verkeerstromen worden aangepast, bijvoorbeeld linksaf 

slaan vanaf de Prinsenbrug zal weer worden toegestaan. De sluiting maar ook daarna zal 

gevolgen hebben voor het verkeer in de binnenstad. Dit punt zal worden geagendeerd voor de 

volgende vergadering.        Actie: Bas 

 

De participatie m.b.t. de herinrichting Kinderhuisvest zal begin volgend jaar starten. 
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