VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP DINSDAG 17 NOVEMBER 2009

Aanwezig:
van de wijkraad: Bas Strikker voorzitter,
Tinka Nas, penningmeester
Johanna Kabel, secretaris,
Kees Rol lid,
Johan Rijbroek, lid,
Lucas van Kessel, lid.
Er zijn geen buurtbewoners aanwezig.
1. Opening/ mededelingen en terugmeldingen/ notulen vorige vergadering
De vergadering wordt later dan gewoonlijk om ca 21.00 uur geopend door de voorzitter. Reden daarvoor
vormt de heden door de gemeente in de Philharmonie gehouden bijeenkomst ter viering van de eerste
ronde ondertekeningen van wijkcontracten in vijf Haarlemse wijken.
Bas heeft deze bijeenkomst bijgewoond en daar van Hans Vriend een brief en persbericht ontvangen over
plannen betreffende restaurant/hotel “Indrapoera” aan de Kruisweg 20-18, die morgen bekend zullen
worden gemaakt door de gemeente.
Bas leest de brief voor en daaruit blijkt dat de gemeente in samenwerking met RIBW “de Wissel“ in
genoemd restaurant/hotel een ex daklozen/verslaafden opvang wil vestigen voor ca 14 mensen. Het zou een
kleinschalige woonvoorziening betreffen met intensieve begeleiding van cliënten.
De inhoud van de brief roept veel vragen op, zoals op welke wijze financiering plaats vindt, of er
dagbesteding voor de bewoners is, deze vestiging niet in strijd is met de afspraak dat de binnenstad niet
meer belast zou worden en het streven naar een unilocatie buiten de binnenstad etc.
Volgens Johan vinden er al (ver)bouwwerkzaamheden plaats en is reeds in 2008 een wijziging van de
bestemming verzocht en verkregen.
Kees zal als woordvoerder over deze kwestie optreden.
De gemeente geeft op 24 november a.s. in hotel Lion d’or een voorlichtingsavond; de wijkraad zal daar
aanwezig zijn met zoveel mogelijk leden.
Bas geeft vervolgens een verslag van de bijeenkomst over de wijkcontracten, voor de evaluatie over de tot
nu toe gesloten contracten verwijst hij naar de door de gemeente uitgebrachte dvd.
De gemeente beoogt meer inbreng en participatie van bewoners en wijkraad, al blijkt wel dat dit niet al te
grootschalige projecten betreft.
Te verwachten is dat ook de wijkraad Binnenstad te eniger tijd een uitnodiging zal krijgen voor de
ondertekening van een dergelijk contract.
Plaatsing van een trafo-station op het Philip Frankplein.
Bas deelt mee dat een bespreking met Alex Jansen van de gemeente heeft plaats gehad waarbij de
wederzijdse standpunten nogmaals zijn doorgenomen.
Ook is daarbij de door de wijkraad te houden kerstborrel op 12 december a.s. aan de orde geweest.
Deze gaat door en er zal een luchtkussen voor de kinderen komen, kerstversiering, partytent met
verwarming ed
Alex heeft verklaard dat er onderzocht wordt of de trafo bij de melkbrug een deel van de benodigde
capaciteit zou kunnen overnemen, evenals die bij de toneelschuur. De trafo bij de Philharmonie blijkt niet
geschikt te zijn.
De wijkraad zal de ontwikkelingen blijven volgen.
Rondvaartboten in het Spaarne.
De door de Post-Verkade groep overgenomen rondvaartboten met bijbehorend drijvend schuin afdak
zorgen voor veel commotie, met name in de wijkraad Burgwal. Dit omdat verplaatsing naar de
Vissersbocht wordt beoogd en vestiging van een horeca gelegenheid op het nabije grasveld.
Johan wijst erop dat donderdag a.s. de commissie ontwikkeling de kwestie rond de horecavergunning van
de Post-Verkade groep zal behandelen.

Tinka geeft de inhoud van de brief aan de gemeente over het parkeren in de binnenstad, met name de
invalidenparkeerplaatsen, weer en besloten wordt deze brief ongewijzigd te versturen.
Rondvraag
Johan deelt mee dat de kwestie rond het plaatsen van beveiligingscamera’s met schending van privacy van
bewoners in onderling overleg wordt opgelost.
Tinka deelt mee dat zij de vergadering van de wijkraad Burgwal waarbij de verplaatsing van de
rondvaartboten aan de orde kwam heeft bijgewoond. Duidelijk is dat veel bewoners vrezen voor overlast
en tegen zijn. Er is een handtekeningenactie gestart.
Kees deelt mee dat bij DB het voorstel ligt om het overleg anders in te kleden, nl via een spreekuur.
Als er verder geen vragen zijn sluit de voorzitter de vergadering om 23.15.

