Verslag van de jaarvergadering van de wijkraad Binnenstad d.d. 17 maart 2010
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt de
wijkraadsleden voor en kondigt aan dat na de pauze Ok de Lange, regent van het hofje van
Bakenes, een uiteenzetting zal geven over het voornemen van de gemeente om op het Philip
Frankplein een trafostation van reusachtige afmeting te plaatsen.
2. Financieel jaarverslag
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Aan de aanwezigen is een overzicht
van de jaarcijfers verstrekt . Tinka Nas licht de uitgaven en inkomsten over het jaar 2009 toe.
Begroot was een bedrag van 10.000,- Uiteindelijk is 9005,- uitgegeven. Er is voor het jaar
2010 opnieuw een begroting ingediend van 10.000,- De wijkraad heeft naast regulier geld,
bedoeld om de normale gang van zaken van de wijkraad te bekostigen, ook geld ontvangen
voor bewonersondersteuning bij projecten. Dit laatste geld kan worden gebruikt voor de inhuur
van expertise, ondersteuning bij fysieke projecten of bijscholing van wijkraadsleden. De
wijkraad heeft in het jaar 2009 geen uitgaven gedaan t.b.v. dit soort activiteiten, hetgeen
betekent dat het geld kan worden teruggestort aan de gemeente. Hans Vriend zet uiteen dat
momenteel door de gemeente overwogen wordt om deze gelden in de toekomst weer zelf te
gaan beheren. De voorzitter antwoordt daarop dat dit ook beter zou zijn. De wijkraden zijn
eigenlijk niet toegerust om externe expertise zelf in te huren en om offertes te beoordelen.
Beter ware het als (bewoners)groepen zich rechtstreeks, na toestemming van de wijkraad, tot
de gemeente zouden kunnen wenden om financiering te vragen voor een bepaald
doel/project. De voorzitter wijst erop dat de belangrijkste taak van de wijkraad toch is om
invloed uit te oefenen op het bestuur van gemeente en ambtenaren en dat dit eigenlijk voor
het merendeel alleen tijd kost en geen geld.
3. Verslag van de activiteiten in 2009
Kees Rol leest zijn verslag over de voortgang van de activiteiten m.b.t. bevordering van de
veiligheid en bestrijding van de overlast van verslaafden/daklozen in de binnenstad voor
Met aanwezigen wordt gediscussieerd over het besluit om een “unilocatie” voor de opvang
van dak- en thuislozen te vestigen. Jeroen Fritz, P.v.d.A. mengt zich in het gesprek, en
verklaart dat er een principebesluit is genomen tot vestiging van een dergelijke locatie, echter
de gemeenteraad nog geen beslissing heeft genomen over de plaats waar deze locatie zal
moeten komen. Mw. Van Bezuijen wijst erop dat in januari 2009 door B & W is uitgesproken
dat deze locatie niet in de binnenstad zal worden gevestigd. Fritz doet de suggestie om over
deze kwestie binnenkort een discussieavond te organiseren.

Johan Rijbroek vertelt over de ontwikkelingen rond de vestiging van een nieuwe locatie voor
begeleid wonen voor oudere ex/uitbehandelde verslaafden aan de Kruisweg 18-20 onder
auspiciën van het Rijks Instituut Begeleid Wonen. Het blijkt dat de huisvesting reeds is
ingericht en dat er enkele bewoners hun intrek hebben genomen terwijl de benodigde
vergunningen nog niet zijn afgegeven. Ook geeft hij uitdrukking aan de teleurstelling van de
wijkraad over de vestiging van een vierde locatie voor opvang van verslaafden in de
binnenstad, dit in strijd met de belofte van de gemeente om geen opvanghuizen meer in de
binnenstad te vestigen.
Lucas van Kessel doet kort verslag van zijn inspanningen tot behoud en verbetering van het
speelplaatsje in de Bakenesserbuurt. Verder heeft hij zich bezig gehouden met de vervanging
van de verkeerspaaltjes in die buurt. Daarnaast zet hij kort uiteen welke rol de wijkraad heeft
gespeeld in het overleg over de invulling van het Philip Frankplein. Hierop wordt na de pauze
uitvoeriger ingegaan.
De voorzitter doet verslag over het onderwerp Verkeer en Vervoer. Hij memoreert de opening
van de “Rode loper”. De inrichting van de Jansstraat, met één bus in één richting in plaats
van twee bussen op de Jansstraat, zoals aanvankelijk het plan was. Het afblazen van het idee
van de tunnel onder het Spaarne t.b.v. het openbaar vervoer. De wijkraad is altijd tegen dit
idee geweest. De wijkraad is voor goede bereikbaarheid maar denkt daarbij aan een rondweg
(verbinding Schipholweg met de westelijke randweg bij het Coornhertlyceum) en vertramming.

Verder komt hij terug op het plan voor de bouw van een parkeergarage onder de Nieuwe
Gracht. Deze kwestie speelde vorig jaar en plaatste de wijkraad voor een dilemma omdat
enerzijds de wenselijkheid om extra parkeerplaatsen aan de oostkant van de stad te creëren
van belang werd geacht, terwijl anderzijds de wijkraad vraagtekens plaatste bij de
haalbaarheid, met name de technische realisatie, van een dergelijk garage. De bewoners
waren fel tegen omdat zij vreesden voor verzakking van hun panden. Uiteindelijk heeft dit idee
van een parkeergarage onder een gracht het niet gehaald vanwege de daaraan verbonden
kosten.
4. Afscheid vertrekkende wijkraadsleden en verkiezing nieuwe wijkraad
Er zijn deze keer geen wijkraadsleden die de wijkraad verlaten. Wel heeft zich een aspirant
wijkraadslid gemeld, Eva Meier, die zich voorstelt en desgevraagd iets vertelt over haar
achtergrond en opleiding. De zittende wijkraadsleden worden bij acclamatie herkozen te
weten Bas Strikker (voorzitter), Tinka Nas (penningmeester), Kees Rol (lid), Johan Rijbroek
(lid), Johanna Kabel (lid) en Lucas van Kessel (lid).

5. Toekomst Philip Frankplein
Lucas houdt een korte inleiding waarbij hij aangeeft welke acties tot nu toe zijn ondernomen
door de wijkraad in samenwerking met de regenten van het hofje van Bakenes om de bouw
van een giga-trafostation tegen te houden. In december is door de wijkraad op het Philip
Frankplein een borrel georganiseerd die heel goed is bezocht. Tijdens deze borrel zijn ook
impressies getoond met alternatieve invullingen van het pleintje. Voorts was er een
luchtkasteel geplaatst met exact dezelfde afmetingen als van het te bouwen trafostation; dit
om bezoekers een idee te geven van de impact die de bouw van het voorgenomen
trafostation zou hebben op deze omgeving.
Overigens heeft het succes van deze borrel de wijkraad doen besluiten om elk jaar op andere
locaties in de binnenstad dergelijke borrels te organiseren voor de bewoners, eventueel met
een bepaald thema, zoals bv opschoondag.
Vervolgens geeft Lucas het woord aan Ok de Lange.
De heer de Lange houdt een gloedvol betoog voor behoud van het hofje en omgeving.
Hij stelt dat door de bouw van het trafostation het hofje niet alleen bouwkundig maar ook
visueel wordt bedreigd. Visueel door de enorme omvang van het beoogde trafostation, met
een oppervlakte van 78m2 en een hoogte van 5m, bouwkundig doordat graafwerk in de
zachte bodem onherroepelijk zal leiden tot verzakking. Dit is namelijk al eerder gebeurd bij
werkzaamheden in de omgeving van het hofje.
Daarnaast bestaat er risico voor geluidsoverlast en explosiegevaar. Ook hedendaagse trafo’s
blijken spontaan in brand te kunnen vliegen.
Als ander argument wordt door de heer de Lange aangevoerd dat de bouw indruist tegen het
zojuist door de Tweede Kamer aangenomen nieuwe monumentenbeleid inhoudende dat
gebouwen in de toekomst niet slechts op zichzelf staand worden bekeken, maar dienen te
worden geplaatst in de context van hun omgeving.
Daarnaast staat het unieke hofje ook op de nominatie om te worden voorgedragen tot
plaatsing op de lijst van werelderfgoed van de Unesco. Ook de Unesco beoordeelt gebouwen
in de context van hun omgeving.
Inmiddels is, na veel protesten en druk o.a. vanuit de wijkraad, de omvang waarschijnlijk
teruggebracht tot 12m2.
De oplossing die zowel de regenten als de wijkraad voorstaan ligt in het bouwen van drie
nieuwe zelfstandige trafostations elders in het centrum.
Het pleintje dient te worden ingericht als een hoogwaardige plek, waar Haarlem trots op kan
zijn en waar plaats moet worden gecreëerd voor groen en op waardige wijze een plaats kan
worden ingeruimd voor realisatie van een joods monument.
Alle aanwezigen juichen zijn plannen van harte toe en geven hem een staande ovatie.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een geanimeerde borrel.

