Verslag van de jaarvergadering van de wijkraad Binnenstad d.d. 22 maart 2011
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt de
Wijkraadsleden met bijbehorende functies voor. Vervolgens ligt hij toe hoe de wijkraad functioneert.
De wijkraad behartigt de belangen van de bewoners van de binnenstad door te lobyen bij met name
de politiek, door deel te nemen in diverse gemeente overleggen o.a. platvorm verkeer en
leefbaarheidsoverleg, etc. Belangrijke onderwerpen die altijd spelen zijn: sluitingstijden en overlast
van de horeca, parkeren in de binnenstad, opvang dak- en thuislozen en verkeer en vervoer.
De wijkraad vergadert elke maand op dinsdag of woensdag. Bewoners zijn dan altijd van harte
welkom. Indien bewoners specifieke vragen of problemen hebben kunnen zij deze tijdens een
vergadering komen toelichten. De wijkraad is ook steeds op zoek naar nieuwe leden. Bewoners die
geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden of een jaar als aspirant lid meedraaien.
De voorzitter wijst op de nieuwe website. Deze fungeert als belangrijkste communicatiemiddel tussen
bewoners en wijkraad. Nieuws en ontwikkelingen, onderzoeken, rapportages maar ook de notulen en
agenda’s van de wijkraad zijn op deze site te vinden. Bewoners kunnen ook via de website reageren
of vragen stellen.
De voorzitter deelt mee dat na het formele gedeelte, na de pauze Lia van Arum iets zal vertellen over
‘Buuv’, het zorgruilproject en vervolgens zal Jaap Bakker ingaan op de nieuwe visie op parkeren die
binnenkort door de gemeente zal worden ontwikkeld.

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 2010 toe.
Begroot was een bedrag van 10.000,- Uiteindelijk is 9875,- uitgegeven. Er is voor het jaar
2011 opnieuw een begroting ingediend van 10.000,- Naast regulier geld (10.000,-),
bedoeld om de normale gang van zaken van de wijkraad te bekostigen, is ook geld ontvangen
voor bewonersondersteuning. Dit laatste geld kan worden gebruikt voor bijscholing van wijkraadsleden
of de inhuur van expertise, ondersteuning van fysieke projecten. De wijkraad heeft in het jaar 2010
geen uitgaven gedaan t.b.v. deze laatstgenoemde activiteiten, hetgeen tot gevolg had dat de wijkraad
eind 2010 47.000,- in kas had. Inmiddels is 27.000,- euro teruggestort aan de gemeente. Eigenlijk is
de wijkraad niet bereid en in staat 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 stadsdeelmanager ligt nog toe dat er nog een vierde budget bestaat dat door hem wordt beheerd.
Dit budget kan worden aangesproken door bewoners(groepen) als zij een bepaald project in de buurt
willen uitvoeren of andere goede ideeën hebben om de buurt leefbaarder te maken (vouchergelden,
zie website van de gemeente).
3. Verslag van de activiteiten in 2010
Philip Frankplein
Lucas van Kessel ligt de herinrichting van het Philip Frankplein toe. De gemeente had het plan
opgevat om dit pleintje vol te bouwen met maar liefst drie transformators die zouden worden
ondergebracht in een gebouwtje van zeven bij vijf bij vier (meter hoog!). Tijdens onze kerstborrel van
2009 hebben we hiertegen actie gevoerd en met succes. De gemeente heeft nu samen met de
wijkraad,omwonenden, Philharmonie en het Teylersmuseum na vele bijeenkomsten een veel beter
inrichtingsplan ontwikkeld waarin maar één tranformatorhuisje verwerkt is in combinatie met groen- en
zitmogelijkheden. Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van het plan, wij zullen het
definitieve plan dan laten zien op onze website.
Unilokatie
Kees Rol vertelt over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Unilokatie. Dit is de
samenvoeging op één plek van alle opvangvoorzieningen die momenteel verspreid over de
(Binnen)stad zitten. Het gaat daarbij om de dagopvang in de Magdalenabuurt, de nachtopvang aan de
Bakenessergracht en de gebruikers- en methadonverstrekkingsruimte aan het Spaarne in het pand
van de Brijderstichting. De Wijkraad Binnenstad Haarlem heeft de dringende wens geuit de unilokatie
niet in het centrum van Haarlem te vestigen, maar desalniettemin is toch door de gemeente een
haalbaarheidsonderzoek gestart naar de vestiging van een unilokatie in het gebouw Parkeerbeheer

aan de Gedempte Oude Gracht (naast de parkeergarage de Kamp. Dit heeft geleid tot heftige
protesten van bewoners van zowel de binnenstad als van de Kamp/Heiligelanden. Inmiddels heeft de
wijkraad een onderzoek gedaan naar hoe andere gemeenten omgaan met de vestiging van
unilocaties. Uit dit onderzoek blijkt dat in diverse steden dit soort opvangvoorzieningen buiten het
centrum zijn gevestigd en dat het adagium dat de opvang altijd in het centrum zou moeten zijn omdat
dit de natuurlijke habitat van de verslaafde is, niet langer op gaat. Vestiging buiten het centrum van
een stad is niet alleen gewenst voor de bewoners maar ook beter voor de verslaafde zelf. Belangrijk in
deze is dat gezorgd wordt voor adequate dagbesteding.
Vrijgeven sluitingstijden van de horeca
Johan Rijbroek gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot het vrijgeven van de sluitingstijden van
de horeca. Ook deze coalitie wil weer (in 2003 is ook een poging gewaagd) de sluitingstijden van de
horeca vrijgeven. Het argument dat (wederom) wordt aangevoerd: bij een gespreide sluiting staat niet
iedereen tegelijk op straat en neemt de overlast dus af. De overlast wordt met name veroorzaakt door
kleine groepjes jongeren die tot diep in de nacht met veel lawaai naar huis gaan. Blijven de kroegen
de hele nacht open dan betekent dat een permanent komen en gaan van uitgaanspubliek met alle
herrie van brommers en auto's die daar bij hoort. De wijkraad ziet niets in een verruiming van de
openingstijden omdat het niets oplost. Ook de politie en horeca Nederland en de burgemeester zijn
tegen een verruiming. Voorlopig zijn de plannen weer even de ijskast ingegaan maar waakzaamheid
is geboden.
Afscheid vertrekkende wijkraadsleden en verkiezing nieuwe wijkraad
Eén wijkraadslid wenst, wegens verhuizing, de wijkraad te verlaten. Johanna Kabel neemt na vele
jaren afscheid. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en vooral voor het maken van vele notulen.
Eva Meier, die zich vorig jaar als aspirant lid heeft gemeld heeft te kennen gegeven dat zij nu graag
wil toetreden tot de wijkraad. Zij is helaas afwezig deze avond maar wordt toch gekozen. De andere
zittende wijkraadsleden worden bij acclamatie herkozen te weten Bas Strikker (voorzitter), Tinka Nas
(penningmeester), Kees Rol (lid), Johan Rijbroek(lid) en Lucas van Kessel (lid).
Zorgruilproject/BUUV
Lia van Arum, die is aangesteld door de gemeente als Buuv-bemiddelaar, stelt zich voor en legt de
bedoeling van het project uit met behulp van een illustratief filmpje. Het Buuv-project houdt in dat
bewoners desgevraagd iets doen voor hun buren; maar aan de andere ook iets vragen aan hun
buren. Er hoeft hier geen sprake te zijn van wederkerigheid. Een dergelijk project zou meer
saamhorigheid in een buurt creëren en er ook toe leiden dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. De wijkraad is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en bij de start van dit project op 3
november 2010. Alle informatie over dit aardige project is te vinden op www.buuv.nu Vraag en aanbod
is te vinden op deze website maar ook bijvoorbeeld op prikborden in de stad, bij de bibliotheek of bij
de Schalm. Ook zijn er wekelijks spreekuren in de wijkraadruimtes van de Vijfhoek of de Kamp/Heiliglanden.
Parkeren in de binnenstad
Jaap Bakker van de gemeente houdt een voordracht over de wens van de gemeente om te komen tot
een nieuwe visie op het parkeerbeleid. Hij begint met de stelling dat iedereen graag zijn auto voor de
deur zou willen parkeren. Echter de toename van het autobezit zorgt hierbij voor problemen.
Daarnaast staat deze wens haaks op het ingezette beleid dat pleit voor een autoluwe binnenstad. Er
zijn de laatste jaren nieuwe parkeergarages gebouwd en al jaren wordt gesproken over een garage
aan de oostkant van de binnenstad.
Verschillende suggesties om te komen tot oplossingen passeren de revue. Bijvoorbeeld: meer
garages, minder vignetten, hogere parkeertarieven, geen vignet voor nieuwe bewoners, wachtlijsten,
oprichten van transferia. Binnenkort wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe
parkeervisie. Inbreng van bewoners wordt zeer op prijs gesteld en suggesties kunnen aan de wijkraad
worden gemaild of doorgegeven.
Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng in deze geanimeerde
vergadering. Hij nodigt allen uit om nog even na te praten aan de bar onder het genot van een
drankje.
Hierna sluit hij de vergadering.

