
 

 

 
Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad d.d.17 oktober 2012 
 

 

1. Opening  

 

De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt alle aanwezigen en deelt mee na afwikkeling van 

agendapunten 2 en 3 eerst de bewoners het woord te geven en dientengevolge agendapunt 8 naar voren te 

halen. 

  

 

2. Notulen van de vergadering op 11 september 2012 

 

De notulen zijn in concept aan de leden van de wijkraad gezonden. 

Enkele wijzigingen/aanvullingen zijn voorgesteld en na dienovereenkomstige aanpassing zijn de notulen 

goedgekeurd en vervolgens op de website geplaatst. 

Wat betreft de actiepunten van vorige vergadering deelt Bas mee dat het artikel in het Haarlems Dagblad 

over de Bakenes is gelinked; voor overige mededelingen betreffende de Bakenes verwijst hij naar 

agendapunten 4 en 5. 

Wegens afwezigheid van Eva kan geen mededeling worden gedaan over onderzoek naar minder 

geluidsoverlast bij het verwijderen van gevallen bladeren in de binnenstad. 

Lex Wijnbeek wijst erop dat de gemeentelijke bladblazers grote ruimtes moeten bestrijken en daarom veel 

vermogen moeten leveren, hetgeen veel geluid meebrengt. 

De suggestie wordt gedaan om ipv bladblazers bladzuigers te gaan gebruiken. 

Bas geeft aan dat het afsluiten van de Prinsenbrug de eerste dagen grote problemen opleverde, maar het 

verkeer nu beter op de gewijzigde verkeerssituatie inspeelt. Duidelijk is dat de gemeente slecht 

gecommuniceerd heeft dat de Catharijnebrug voor één rijrichting, nl de stad uit, gesloten was. 

Hans Vriend en Lex Wijnbeek delen mee dat de afsluiting van de Prinsenbrug binnenkort, eerder dan 

gepland, voorbij zal zijn en een verbeterd en geruislozer wegdek zal hebben. 
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3. Terugmeldingen: Kruisweg / Opening Joods monument 

 

 

Bas deelt mee dat hij 24 september jl. aanwezig was bij het gesprek van wethouder van Doorn met de groep 

bewoners van de Kruisweg naar aanleiding van de overlast wegens de nieuwe verkeerssituatie. 

Er zijn concrete toezeggingen gedaan in die zin dat in de woningen ontstane scheuren zullen worden 

gerepareerd, of terzake door bewoners gemaakte kosten terug betaald. Het initiatief tot herstel/terugbetaling 

zal niet van de gemeente uitgaan, de bewoners dienen hiertoe actie te ondernemen. 

Een andere indeling van de Kruisweg blijkt op korte termijn echter niet mogelijk, misschien dat dit op 

langere termijn zal gebeuren. 

De onthulling van het kunstwerk ter nagedachtenis aan de omgekomen Haarlemse joden op het Philip 

Frankplein op 23 september jl was een plechtige gebeurtenis. Het plein heeft daarmee een goede  en mooie 

bestemming gekregen en er zal naar moeten gestreefd dat het plein ook mooi blijft. 

De bank die nu met rug naar het monument staat zal misschien nog worden omgedraaid. 

Ook zullen er dit najaar nog enige appelbomen worden geplant. Overigens zullen ook op het Vroonhof 

appelbomen geplant worden. 

Een bewoner deelt mee dat hangjongeren gewezen worden op de camera’s die aan Philharmonie en 

rechtbank bevestigd zijn en dat dit resultaat heeft.  

 

 

8.        Unilokatie 

 

         Cees deelt mee dat hij gisteren een bijeenkomst van de bewoners rond het Magdalenaklooster heeft  

         bijgewoond. Het belangrijkste onderwerp vormde het besluit van de gemeenteraad om geen unilokatie  

         te vestigen. Vraag is of er nog iets tegen dit besluit ondernomen kan worden. Het verwijt is geuit dat er door 

         belanghebbenden, o.a. de wijkraad, te weinig actie is gevoerd. Bas wijst op alle artikelen die over de    

         kwestie op de website zijn geplaatst en het door de wijkraad uitgevoerde onderzoek naar diverse locaties in 

         andere steden in Nederland. 

         De wijkraad heeft geen actie gevoerd omdat in de binnenstad  geen nieuwe opvang zou komen. 

         Een van de omwonenden van het Magdalenaklooster deelt mee dat alle stukken zijn bestudeerd en  

      dat daaruit gebleken is dat door insprekers dezelfde argumenten zijn gebruikt die ook voor het  

      Magdalenaklooster gelden. De huidige gemeenteraad heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat door hun 

      besluit omwoners van de diverse opvangplekken nog langer geconfronteerd worden met een situatie die al 

jaren lang een belasting voor de naaste omgeving vormt. Voorgesteld wordt bij alle fracties te gaan lobbyen, 

waarbij met name de fractiespecialisten benaderd dienen te worden. 

      Er wordt gediscussieerd over de te volgen strategie: de krachten bundelen, waarbij de 3 binnenstadwijkraden 

en bewonersgroepen van Magdalenaklooster, Gravinnesteeg en Bakenessergracht samen optreden, wordt als 

de meest effectieve beschouwd. Voordat een dergelijke samenwerking tot stand komt zal de wijkraad 

zelfstandig optreden in deze kwestie. 

      Hans Vriend stelt voor in het Magdalenaklooster voor alle betrokkenen een bijeenkomst te organiseren. 

      Cees zal zich bezig gaan houden met de organisatie en bundeling van wijkraden en groepen. 

      ACTIEPUNT CEES: organisatie starten.   
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4. Bestemmingsplan Bakenes 

 

Bas meldt terug dat hij heeft gesproken met Gonda Ruiteman, de planoloog die vorige vergadering 

verhinderd was het nieuwe bestemmingsplan voor de Bakenes te komen toelichten. 

Uit het gesprek blijkt dat binnenkort in de stadskrant zal worden gepubliceerd dat het nieuwe plan er ligt en 

dat midden december a.s.een informatie avond daarover zal worden gehouden. 

De procedure bevindt zich nog in deze beginfase en er is geen termijn verstreken.  

Aanwezige bewoners van de Bakenessergracht wijzen erop dat het concept plan al gepubliceerd is/ op de 

site van de gemeente staat en het wordt raadzaam geacht  het plan ook op de site van de wijkraad te 

plaatsen. Het plan wordt door Jeanne Smeets aan Bas gemaild, waarna hij het op de website zal plaatsen. 

ACTIEPUNT BAS: Het bestemmingsplan Bakenes op de website van de wijkraad plaatsen. 

Bas wijst op enkele punten in het plan die van belang zijn, nl dat het gebied van Sloothaak(welk bedrijf 

binnenkort uit de binnenstad zal vertrekken) een bedrijfsbestemming heeft behouden en dat het gebied waar 

de prostitutie is gevestigd hetzelfde blijft. Voorts wijst Bas op het voornemen van de Philharmonie om meer 

nachtelijke uitvoeringen te geven. 

Een bewoner van de Bakenessergracht vraagt naar de (monumentale) bomen op de gracht, met name aan de 

oneven zijde, omdat in het nieuwe plan daar slechts enkele bomen staan aangegeven.  

Door “vrienden van de Bakenes” zal worden uitgezocht wat de zin is van deze aanduiding en de uitkomst 

daarvan doorgeven aan de wijkraad. De wijkraad zal indien gewenst, actie ondernemen naar de gemeente 

toe. 

ACTIEPUNT BAS: naar aanleiding van de bevindingen van de “vrienden van Bakenes” actie mbt bomen 

ondernemen. 

 

 

      

5. Renovatie werkzaamheden Bakenessergracht. 

 

Vanuit de wijkraad wordt teruggemeld dat het gesprek dat bewoners en wijkraad met wethouder van Doorn 

hebben gehad als goed en constructief is ervaren. 

Bewoners geven aan dat zij de plannen van de gemeente van zodanige aard en omvang achten dat zij de 

wens hebben om door een onafhankelijk adviseur een contra expertise te laten uitbrengen .De kosten 

verbonden aan een dergelijk onderzoek zagen de bewoners graag door de wijkraad betaald.  

Bas deelt mee dat er zeker ruimte is voor ondersteuning maar dat een deel van de door de gemeente 

toegekende gelden reeds zijn gereserveerd voor de  uitvoering van een enquête onder binnenstadsbewoners. 

Volgens bewoners heeft de wethouder toegezegd dat extra geld zou kunnen worden verstrekt indien het 

budget van de wijkraad niet voldoende zou blijken voor het door de bewoners gewenste onderzoek. Hans 

Vriend heeft zijn twijfels over deze uitspraak. 

Vervolgens ontstaat een discussie over de te begroten kosten van een in te huren expert. De “vrienden van 

Bakenes” geven aan dat zij bezig zijn dat te onderzoeken en daarom geen informatie kunnen geven over  

de hoogte van het door hen gewenste bedrag. 
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Hans Vriend geeft aan dat hij er de voorkeur aan geeft om een onderzoek in samenwerking met de gemeente 

uit te voeren hoewel hij toegeeft dat de gemeente een verkeerde start heeft gemaakt. 

Afgesproken wordt dat de “vrienden van Bakenes”, zullen komen met een voorstel en bijbehorende offertes 

m.b.t. het door hen gewenste onderzoek en dat de Wijkraad vervolgens, na consultatie van Hans Vriend, zal 

beslissen over toekenning van benodigde gelden. 

 

    

6. Werkgroep doorgang Pieterpleintje 

 

Afgesproken wordt dat maandag 5 november een gesprek met bewoners en gemeente zal plaatsvinden over 

de overlast in de doorgang naar de parkeergarage. Bas zal deze kwestie bekend maken door het op Pleio te 

plaatsen. 

ACTIEPUNT BAS: ontwikkelingen mbt Pieterpleintje op Pleio plaatsen. 

 

 

 

7.      Pilot overlastbestrijding   

 

Linda Vos, veiligheidsmanager openbare orde bij de gemeente Haarlem, is naar deze vergadering van de 

wijkraad gekomen om het beleid van de gemeente nader toe te lichten. 

Linda vertelt dat zij belast is met de horeca en evenementen in het centrum, maar ook met branden en 

overvallen. 

Zij wijst op de pilot uitbreiding handhaving die deze maanden met name tijdens de nachtelijke uren in het 

weekend, plaats vindt, door o.a. de inzet  van zg susteams. Er wordt niet alleen extra gehandhaafd, maar ook 

veel voorlichting gegeven, particuliere beveiligers ingeschakeld e.d. Deze vorm van handhaving gaat in 

principe door tot 11 november 2012. 

Linda geeft aan dat er al veel boetes uitgeschreven zijn voor wild plassen en geschreeuw. De boetes bestaan 

uit werk-//taakstraffen in plaats van geldsommen. 

Linda vraagt of bewoners van de binnenstad iets merken van dit project; er zijn twee over overlast klagende 

bewoners aangeschreven, die hebben geantwoord dat zij geen vermindering van de overlast hebben 

bemerkt. 

Mogelijk zouden bewoners meer vertrouwen krijgen indien het project (langere tijd) doorgezet zou worden. 

De wijkraad pleit hier met klem voor. Overlastvermindering in de binnenstad is één van de speerpunten van 

de wijkraad. Er zal in ieder geval in de enquête die binnenkort wordt uigezet onder de binnenstadbewoners, 

worden gevraagd naar de mate van overlast die bewoners ervaren. 

Linda zal gegevens m.b.t. de pilot naar Bas zenden, zodat ze op de website van de wijkraad geplaatst 

kunnen worden. 

ACTIEPUNT BAS: stukken van Linda Vos op de website plaatsen. 

     

 

 

9. Enquete onder binnenstadbewoners 
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        Leo deelt mee de offerte te hebben ontvangen. Suggesties en overlast vragen kunnen nog worden  

        aangeleverd via Pleio. Linda zal ook via Pleio haar suggesties doen. 

 

 

10 .   Rondvraag 

 

         Hans Vriend wijst op de borrel voor de wijkraden op 31 oktober a.s. tijdens welke borrel kennis kan worden  

         gemaakt met de nieuwe wethouder, Cornelis Mooij. 

         Lex Wijnbeek wijst op de motie straatmuzikanten, waarbij sprake is van een vergunningenstelsel met 

         kwaliteitseisen. 

         Tenslotte wordt gewezen op het inrichtingsplan Stationsplein. 

 

 

 

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


