NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BINNENSTAD OP WOENSDAG 8 DECEMBER 2010

Aanwezig: Bas, Lucas, Johan, Eva, Kees.
Afwezig: Tinka i.v.m. verblijf buitenland
1. Opening/Mededelingen
20:15 Opening van de vergadering door Bas. Er zijn geen mededelingen.
2. Notulen van vergadering 17 november en actielijst:
Notulen vergadering 17 november worden goedgekeurd en zijn daarmee vastgesteld.
- Punt 5: Onduidelijkheid over protestbrief tegen bezuinigingen die door CMG (Centrum
Management Groep) is verzonden en (ongevraagd) mede ondertekend zou zijn door de wijkraad.
Fred Postma CMG uitnodigen om functie CMG uit te leggen.
- Punt 6: Terrasmeubilair achterzijde Vleeshal. Overlast moet door bewoners zelf gemeld worden bij
de gemeente. Officieel mag hier gen meubilair geplaatst worden (banken zijn nu weg)
- Punt 7: Nieuwjaarswens wordt door Bas verzorgd.
- Punt 8: Actie verkeerssituatie Basisschool De Kring heeft verbeterd politietoezicht opgeleverd. Dit
heeft effect. Continuïteit in de gaten houden.

3. Hangjongerenproblematiek
Bureau Veiligheid van de Gemeente Haarlem biedt wijkraadsleden en mensen die in buurten wonen
die last hebben van hangjongeren de mogelijkheid een cursus te volgen om te leren met deze
problematiek (en dus met deze jongeren) om te gaan. Lucas en Eva zijn geïnteresseerd en kunnen
zich begin januari aanmelden.
4. Horecasluitingstijden
Veiligheidsmanager Anke Kortenray vraagt om schriftelijk standpunt wijkraad. Actiepunt Bas.
5. Afvalinzameling Lange Veerstraat
In verband met klachten van ondernemers en omwonenden wordt dit nu extra gecontroleerd.

6. Evenementenbeleid in reslatie tot overlast moet op de agenda komen. Gebruikersbesluit
Horeca (Johan)

7. Overvallen / berovingen nemen toe (fietsberovingen, winkelberovingen) Intensivering op
straat.

8. Herriestoppers: Lichte politiemotoren zijn actief met als gevolg dat het aanmerkelijk rustiger
is in het centrum.

9. Uitgaansgeweld neemt toe, vooral tussen 0:00 uur en 4:00 uur. Punt Platform L&V.

10. Hek Kromme Elleboogsteeg gaat niet door. Vergunningen niet mogelijk. Er komt overleg
binnen gemeente om oplossing te vinden. Wethouder Rob van Doorn gaat hierover.
11. Kerstborrel wijkraad Ripperdapark 11/12: bespreking taakverdeling en tijden.
12. Werkzaamheden binnenstad / verkeerssituaties:
-

Herinrichting Turfmarkt volgt op herinrichting Raamvest: gereed eind 2012.
Verkeerssituatie Parkeergarage Appelaer: veel bijna-ongelukken. Agendapunt Platform
Verkeer?

Vaststelling datums vergaderingen 2011: iedere 3e woensdag van de maand 19/01, 16/02, 16/03,
20/04,
v.a. mei evt. dinsdag 17/05, 14/06, vakantie, 20/09, 19/10, 16/11, 21/12.

22:15 uur Bas sluit de vergadering.

