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Verslag van de jaarvergadering van de wijkraad Binnenstad d.d. 22  maart 2012 
 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt dewijkraadsleden 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 lobbyen bij met name de politiek, door deel te nemen in diverse 
gemeente overleggen o.a. platvorm verkeer en vervoer en leefbaarheidsoverleg. 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 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. Het streven is om wekelijks een artikel op deze website te publiceren. 
Bewoners kunnen ook via de website reageren of vragen stellen. Eén van de aanwezigen vraagt of het 
jaarverslag op de website kan worden geplaatst. Blijkbaar is hierover verwarring want dit verslag stond reeds lang 
op de website maar is om onduidelijke reden verdwenen. 
 
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 2011 toe. 
Begroot was een bedrag van 10.000,- Dit jaar zijn de uitgaven ruim onder de begroting gebleven. Er is 7.889,- 
uitgegeven. Het resterende bedrag is inmiddels teruggestort aan de gemeente. Er is voor het jaar 2012 opnieuw 
een begroting ingediend van 10.050,- De penningmeester geeft een uiteenzetting van de verschillende posten 
waar geld aan uit is gegeven. De wijkraad is het jaar 2011 gestart met een groot bedrag in kas wat nog stamde uit 
het jaar 2010 en bedoeld was voor bewoners-ondersteuning. Dit geld is niet gebruikt en daarom is in 2011 
46.000,- euro terugbetaald aan de gemeente.  De vraag wordt gesteld waarom de wijkraad slechts één keer een 
wijkkrant heeft uitgebracht. De voorzitter legt uit dat het drukken en distribueren van een nieuwsbrief veel geld 
kost aan drukkosten en distributie en het maar de vraag is hoeveel mensen de nieuwsbrief uiteindelijk lezen en 
waarderen. De wijkraad heeft bijvoorbeeld 3500 uitnodigingen voor deze vergadering verspreid en dit heeft 
geresulteerd in een relatief lage opkomst van bewoners. De website is een beter en goedkoper medium en we 
leven natuurlijk meer en meer in het digitale tijdperk. Naast de website heeft de wijkraad de laatste jaren bewust 
gekozen voor het meer direct benaderen van bewoners via buurtborrels. Er zijn vorig jaar twee borrels geweest 
en het jaar daarvoor drie, zo komt iedere buurt een keer aan de beurt. Tijdens deze borrels wordt voorlichting 
gegeven over de werkzaamheden van de wijkraad en gaat de wijkraad met bewoners in gesprek over wat er leeft 
in de wijk en de specifieke problemen.  Eén bewoner oppert het idee om met een kraam eens op de markt te 
gaan staan. Een ander stelt voor om een bestand van e-mailadressen aan te leggen en mensen zo rechtstreeks 
te informeren. Een dergelijk bestand bestaat al en wordt ook gebruikt.  Maar zou moeten worden uitgebreid.  
Afgesproken wordt dat bewoners zullen worden benaderd met de vraag om zich in te schrijven voor de digitale 
nieuwsbrief. Geconstateerd wordt dat bewoners voornamelijk in actie komen als er zich kwesties voordoen die 
hen direct raken. Het is erg moeilijk om mensen te bewegen om zich in te zetten voor algemene wijkraadszaken.  
De binnenstad is ook geen eenheid, zoals bijvoorbeeld de vijfhoek of de kamp heilige, de bewoners van de 
binnenstad zijn heel divers. 
Uit een vraag van een bewoner blijkt dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de verschillende budgetten. 
De penningmeester legt uit dat er naast het reguliere wijkraadsbudget ook nog een bewonersondersteunings-
budget bestaat. Hieruit wordt o.a. bijscholing en expertise betaald maar ook de notuliste. 
 
3. Onderwerpen die de wijkraadsleden onder zich hebben 

De unilocatie;  Cees Rol licht de laatste stand van zaken toe betreffende de geplande unilocatie. Er zijn nu vier 
locaties in beeld en het wachten is op de keuze die de gemeenteraad uiteindelijk zal maken.  De wijkraad heeft 
nu 15 jaar te maken gehad met de vier opvanglocaties en al een tijd geleden is beloofd dat er een unilocatie zal 
komen die niet in de binnenstad gevestigd zal worden. Van de vier locaties die nu in beeld zijn heeft de wijkraad 
een voorkeur voor de locatie aan de Oude Weg. In veel steden worden dergelijke projecten gevestigd in 
bedrijvengebieden. Dit werkt erg goed en geeft veel minder overlast. Het voordeel van een unilocatie is dat alle 
voorzieningen op één plek worden aangeboden. Daar hoort ook dagbesteding bij. Dit is heel belangrijk; het geeft 
de mensen hun eigenwaarde terug en houdt ze van de straat. 
 

Wijkcontract; Dit jaar zal de wijkraad voor het eerste een wijkcontract gaan afsluiten met de gemeente. In een 
wijkcontract worden afspraken vastgelegd en prioriteiten en doelen bepaald waar de wijkraad graag verbetering 
zou zien. Eén van de speerpunten is de extreme overlast die veel binnenstadsbewoners ondervinden van het 
uitgaanspubliek; het gaat met name om publiek dat naar huis gaat na het stappen.  
Dit wordt de laatste jaren steeds erger. Geluidsoverlast en vernielingen zijn aan de orde van de nacht. Dit begint 
al op donderdagavond en gaat het hele weekend door. Er zijn veel bewoners die de laatste maanden hebben 
geklaagd bij de wijkraad.  
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Wijkschouw; de wijkraad heeft onlangs weer een wijkschouw gehouden. Begonnen is met de buurt rondom de 
Nassaustraat. Gelet is op onveilige situaties, straatmeubilair en andere zaken. Er zullen dit jaar meerdere 
wijkschouwen volgen. Binnenkort staat nog een wijkschouw in de omgeving van het Pieterpleintje gepland. 
Resultaten die uit de wijkschouwen komen kunnen ook worden opgenomen in het wijkcontract.  
 
Philip Frankplein; Dit plein zal binnenkort opnieuw worden ingericht met een monument ter nagedachtenis aan de 
Haarlemse joden die in de oorlog zijn omgekomen.  Het wordt een mooi groen pleintje met enkele appelbomen en 
ook bankjes. Het pleintje zal naar verwachting ergens in september klaar zijn en dan officieel worden geopend. 
 
Pleio; is een nieuw sociaal netwerk dat door de gemeente is gelanceerd. Het zal in eerste instantie worden 
gebruikt om de contacten tussen gemeenteambtenaren en andere organisaties te bevorderen. Denk aan 
centrummanagement, de politie, de horeca en de wijkraden. Op Pleio kunnen gemakkelijk discussie worden 
gestart tussen diverse groepen. Ook kunnen gemakkelijk documenten voor iedereen toegankelijk worden 
gemaakt. 
 
Herinrichting Turfmarkt – Spaarne; Bas Strikker zit in deze projectgroep die zich bezighoudt met de hernieuwde 
inrichting van dit stukje langs het Spaarne. Een belangrijke wijziging is de komst van een dubbelzijdig fietspad 
langs de gevels. Aan het Spaarne zal dan alleen een wandelboulevard komen.  
 
Parkeervisie; de concept nieuwe parkeervisie is net uitgekomen. De wijkraad is zeer teleurgesteld dat geen van 
haar wensen in de visie is opgenomen. De wijkraad heeft o.a gevraagd om bezoekersvignetten en de 
parkeerplaatsen van de binnenstad zoveel mogelijk voor bewoners te bestemmen door middel van het inrichten 
van vergunningsgebieden waar alleen bewoners mogen parkeren. Dergelijke gebieden zijn wel voorzien in 
andere omliggende wijken maar niet in de Binnenstad. Verder vindt de wijkraad dat er een wachtlijst moet worden 
ingesteld voor uitgifte van nieuwe parkeervignetten. De wijkraad zal bezwaar aantekenen tegen de parkeervisie 
zoals die er nu ligt. Ook wordt in de parkeervisie betaald parkeren op zondag voorgesteld; dit is geen goed 
nieuws omdat het steeds moeilijker wordt om bezoek te ontvangen.  
 
4. Afscheid en verkiezing nieuwe wijkraad 

De wijkraad neemt afscheid van Johan Rijbroek die sinds 2008 in de wijkraad heeft gezeten. Hij was een 
wandelende encyclopedie die de wijkraad steeds van veel informatie heeft voorzien. We zullen hem missen ! 
Hierna volgt de verkiezing van de nieuwe wijkraad. Er heeft zich één nieuw wijkraadslid aangemeld. Leo Hellinga; 
hij stelt zich kort voor en vertelt waarom hij zich wil inzetten voor de wijk. Hij wordt gekozen en de overige leden, 
t.w. B. Strikker, T. Nas, L. van Kessel, C. Rol en E. Meijer,  worden herkozen bij acclamatie. 
 
Pauze 

 
 
Wethouder Heijligers vertelt iets over het nieuwe cultuur- en architectuurbeleid. Een groep, samengesteld uit 
kunstenaars en kunstminnaars is bezig met de inventarisatie en beoordeling van alle kunst in de openbare ruimte. 
Er ontstaat een levendige discussie waarbij een groot aantal onderwerpen aan de orde komt, bijvoorbeeld 
geveltuinen, cityfarming, al dan niet lelijke kunstwerken, herbestemming van het Brinkmancomplex, Raakspoort 
en Zijlpoort. 
Bas Strikker stelt nog de situatie aan de Kruisweg aan de orde waar de bewoners heel veel last hebben van 
trillingen vanwege het zware busverkeer dat de hele dag langs dendert. Er is een tendens bij de gemeente om 
overal leuke klinkertjes neer te leggen maar dit levert over het algemeen meer trillingen op waar bewoners last 
van hebben en wat ook invloed kan hebben op de beschadiging aan de huizen. 
De situatie op het Stationsplein is ook nog steeds punt van zorg. De fietskelder is wel een groot succes alleen 
jammer dat deze slechts vanuit de Kruisweg bereikbaar is met de fiets.  
Er wordt nog een vraag gesteld over de voorgenomen herprofilering van de Bakkenessergracht. Een bewoner is 
bang voor verzakkingen en vraagt op welke wijze de gemeente de risico’s heeft afgedekt. Er zullen in ieder geval 
foto’s worden gemaakt van de beginsituatie. 
Er wordt ook nog gesproken over de fietsenklemmen (waar veel fietsen niet inpassen) maar ook de hoeveelheid 
fietsenklemmen wordt aan de orde gesteld. Je kunt de hele stad wel vol zetten met klemmen maar de vraag is of 
dit nodig is.  
 
Hierna bedankt de voorzitter de wethouder voor zijn komst en sluit de vergadering die wordt afgesloten met een 
borrel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


