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Verslag jaarvergadering wijkraad Binnenstad d.d. 26  maart 2013 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt de 
wijkraadsleden met bijbehorende functies voor. Hij toont een kaart van de binnenstad en 
laat zien hoe groot het gebied van de wijkraad binnenstad is. Er zijn ongeveer 3100 adressen 
waar 7.000 mensen wonen. Vervolgens ligt hij toe hoe de wijkraad functioneert. De wijkraad 
behartigt de belangen van de bewoners van de binnenstad onder andere door te lobyen bij 
de politiek, in te spreken bij commissievergaderingen, door deel te nemen in diverse 
gemeente overleggen o.a. platvorm verkeer en vervoer, leefbaarheidsoverleg, omwonenden 
overleggen daklozen, horecaoverleg, MKB etc. Belangrijke onderwerpen die altijd spelen 
zijn: sluitingstijden en overlast van de horeca, parkeren in de binnenstad, opvang dak- en 
thuislozen, unilocatie en verkeer en vervoer. Daarnaast houdt de wijkraad regelmatig 
buurtborrels waar we in gesprek gaan met de buurtbewoners. Dit jaar is de buurtborrel 
gehouden op het Pieterspleintje en een kerstborrel in de wijkraadsruimte. 

De wijkraad vergadert elke maand op woensdag. Bewoners zijn altijd van harte welkom. De 
data, agenda en notulen van de vorige vergadering zijn te vinden op onze website. Indien 
bewoners specifieke vragen of problemen hebben kunnen zij deze in de vergadering komen 
toelichten. Bewoners die geïnteresseerd zijn om wijkraadslid te worden kunnen zich 
aanmelden of een jaar als aspirant lid meedraaien.  

De website fungeert als belangrijkste communicatiemiddel tussen bewoners en wijkraad. 
Nieuws en ontwikkelingen, onderzoeken, rapportages zijn op deze site te vinden. Bewoners 
kunnen ook via de website reageren of vragen stellen. Bas Srikker doet een oproep aan alle 
aanwezigen om hun mailadres achter te laten als zij in de toekomst een nieuwsbrief wensen 
te ontvangen. 

De voorzitter deelt mee dat na het formele gedeelte, na de pauze gediscussieerd zal worden 
over de overlast in de binnenstad. Linda de Vos, hoofd veiligheid bij de gemeente, zou bij 
deze discussie aanwezig zijn maar zij heeft zich helaas vandaag ziek gemeld. Hans Vriend, 
centrummanager gemeente Haarlem, biedt aan om in haar plaats de discussie te leiden.  

 

2. Financieel jaarverslag 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Een overzicht van de jaarcijfers wordt 
getoond op een scherm. Tinka Nas licht de uitgaven en inkomsten over het jaar 2012 toe. 
Begroot was een bedrag van 10.050,- Uiteindelijk is 9875,- uitgegeven. Er is voor het jaar 
2013 een begroting ingediend van 10.500,- Naast regulier geld, bedoeld om de normale gang 
van zaken van de wijkraad te bekostigen, is ook geld ontvangen voor 
bewonersondersteuning (ongeveer 14.000,- euro). Dit laatstgenoemde budget kan worden 
gebruikt voor bijscholing van wijkraadsleden, de inhuur van expertise en ondersteuning van 
fysieke projecten. De wijkraad heeft in het jaar 2012, op verzoek van een bewonersgroep 
‘Vrienden van Bakenes’,  geld toegezegd t.b.v. de financiering van een second opinion, een 
onderzoek naar een alternatieve oplossing voor het vervangen van de kademuur aan de 
Bakenessergracht. Hiervoor is 4.000,- euro uitgetrokken. Daarnaast heeft de wijkraad een 
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enquête uitgezet onder alle binnenstadsbewoners. Hier wordt later nog uitvoerig aandacht 
aan besteed. Deze enquête heeft ongeveer 9.000,- euro gekost. Verder zijn er twee tablets 
aangeschaft van samen 880,- euro. De begroting bewoners-ondersteuning is met 1.400,- 
overschreden.. Dit bedrag zal mogelijk volgend jaar verrekend moeten worden. Naar 
aanleiding van de uitgaven worden door één bewoonster diverse opmerkingen gemaakt. 
O.a. over de aanschaf van een beamer, dit zou een overbodige uitgave zijn. Als reactie komt 
uit de zaal dat het tegenwoordig heel normaal is dat iedere vergaderruimte over een 
dergelijke uitrusting beschikt. Dit wordt als zeer professioneel aangemerkt. Verder wordt 
door dezelfde bewoonster geopperd dat een wijkraadsruimte overbodig zou zijn; sommige 
andere wijkraden vergaderen bij leden thuis. Hier is men het niet mee eens;  de wijkraad 
binnenstad vindt het belangrijk om bewoners goed te ontvangen. Vaak komen er ook veel 
bewoners op vergaderingen, deze kun je niet in een privé woonruimte ontvangen. Hans 
Vriend merkt op dat de wijkraad een vastgesteld budget heeft en zelf bepaald hoe dit 
besteed gaat worden. Over de uitgaven is de wijkraad slechts aan de gemeente 
verantwoording verschuldigd en niet aan de bewoners. 

 

3. Verslag van de activiteiten in 2012 

Pieterpleintje 

Dit jaar is een borrel georganiseerd op het Pieterpleintje omdat hier veel overlast word 
ervaren door de bewoners, met name door hangjongeren die hier zowel overdag als ’s 
nachts vertoeven. In samenspraak met alle aanwezige bewoners zijn een aantal te nemen 
maatregelen besproken. Eén van de oplossingen was het verwijderen van straatmeubilair, 
dit is inmiddels gebeurd. Er zijn planten-bakken geplaatst. Daarnaast wordt gespoken over 
de afsluiting van een doorgang. Door de bewoners zijn hekken ontworpen, die binnenkort 
geplaatst gaan worden. Een mooi voorbeeld van een snelle en adequate samenwerking 
tussen wijkraad, bewoners en gemeente. 

 

Philip Frankplein 

Bas deelt mee dat de inrichting van het Philip Frankplein gereed gekomen is; hij laat een foto 
zien van het eindresultaat. Het is heel mooi geworden. Het plein is in september officieel 
geopend. De gemeente had eerst het plan opgevat om dit pleintje vol te bouwen met maar 
liefst drie transformators. Dankzij de inzet van omwonenden, met name de regenten van 
hofje van Bakenes, samen met de wijkraad en de gemeente is een prachtig plan ontwikkeld 
waarin iedereen zich kon vinden.  

 

Unilokatie 

Kees Rol vertelt over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Unilocatie. 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 De 
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wijkraad heeft vorig jaar 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 zou 
zijn, niet langer op gaat. Er wordt een foto getoond van de vestiging in Zwolle die, tot ieders 
tevredenheid, net buiten het centrum is gevestigd. Twee wijkraadsleden hebben een bezoek 
gebracht aan deze locatie. Het zou mooi zijn als beslissers hier ook eens een kijkje zouden 
nemen. Nu ziet het er naar uit dat de politiek weer helemaal opnieuw gaat beginnen met de 
discussie over de unilocatie. De raad heeft namelijk beslist dat het wellicht toch beter is om 
de diverse groepen uit elkaar te halen, men noemt dit voortschrijdend inzicht. De unilocatie 
is daarmee eigenlijk van de baan. Dit is heel jammer. Het lijkt erop dat bestuurders de 
beslissing steeds weer uitstellen naar een volgende bestuursperiode. Het resultaat is dat er 
niets gebeurt en dat de omwonenden van de huidige locaties met de problemen blijven 
zitten in strijd met eerder gedane toezeggingen. Belangrijk is dat in de nieuwe locatie(s) 
gezorgd gaat worden voor adequate dagbesteding. Wij wachten de actie van wethouder Van 
der Hoek met spanning af.  

 

Kruisweg 

De bewoners van de Kruisweg hebben aangeklopt bij de wijkraad. Zij hebben sinds de 
opening van de zg. rode loper heel veel last van trillingen en scheuren in de muren van hun 
huizen. Dit komt door het intensieve zware busverkeer. Dit komt waarschijnlijk doorda de 
fundering van de straat ongeschikt is om deze bussen te dragen. In eerste instantie, bij de 
ontwikkeling, zouden namelijk helemaal geen bussen door de Kruisweg worden geleid. 
Daarnaast zijn er mooie klinkers neergelegd maar deze worden door de bussen kapot 
gereden. De wijkraad heeft toegezegd dat zij de kosten van een onderzoek (second opinion), 
naar de door de gemeente voorgestelde oplossing, zal financieren.  

 

4. Afscheid vertrekkende wijkraadsleden en verkiezing nieuwe wijkraad 

De voorzitter van de wijkraad, Bas Strikker, kondigt aan dat hij zal aftreden en zich niet 
herkiesbaar stelt. Hij introduceert Lucas van Kessel als nieuwe voorzitter. Daarnaast hebben 
zich drie nieuwe leden gemeld en één aspirant lid. De voorzitter stelt hen aan de vergadering 
voor. De andere zittende wijkraadsleden stellen zich herkiesbaar behalve Eva Meijer die 
verhuisd is naar Amsterdam. Bij acclamatie worden alle voorgestelde leden gekozen door de 
aanwezigen. Te weten; Lucas van Kessel (voorzitter) Tinka Nas (penningmeester), Kees Rol 
(lid), Leo Hellinga (lid), Inge Zuurendonk (lid), Tineke Snel (lid) en Grim Bouwmeester (lid). 
Lucas bedankt Bas voor zijn gewaardeerde inzet als voorzitter de laatste zeven jaren en 
kondigt aan dat voor hem nog een kleine afscheidsreceptie zal worden georganiseerd. 
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5. Uitkomsten van de enquête 

Leo Hellinga ligt, aan de hand van een powerpoint presentatie, de uitkomsten van de 
enquête toe. Het blijkt dat 30% van de respondenten nog nooit van een wijkraad had 
gehoord. Voor onze naamsbekendheid is het dus al goed dat we de enquête hebben 
gehouden.  

Ook 30% van de respondenten geeft aan dat zij af en toe wel willen participeren, met name 
in het bijwonen van vergaderingen. Voor wat betreft de communicatie geven de meeste 
respondenten aan dat men graag per website of mail wil worden geïnformeerd. Veel 
bewoners hebben ook via de enquête hun mailadres doorgegeven. Deze adressen zijn 
ingevoerd in het systeem zodat regelmatig nieuwsbrieven kunnen worden verstuurd. Er 
waren ook nog veel respondenten die graag via huis-aan-huis nieuwsbrieven willen worden 
geïnformeerd. Dit vormt wel een probleem omdat dit veel tijd en geld kost. De wijkraad zal 
niet vaker dan één keer per jaar een dergelijke nieuwsbrief verspreiden. Wel zullen af en toe 
op diverse plaatsen korte up-dates worden neergelegd bijvoorbeeld bij de bibliotheek en 
supermarkt. Verder bestaat het voornemen om, voor de jonge bewoners, een facebook 
pagina aan te maken. 

 

PAUZE 

 

6. Overlast in de binnenstad 

Een aantal bewoners is speciaal aanwezig om te discussiëren over de overlast die zij 
ondervinden. Het betreft voornamelijk overlast van uitgaand publiek dat in het weekend de 
horeca bezoekt, beginnend op donderdag maar het hevigst op vrijdag en zaterdag. Vorig jaar 
is door de gemeente gestart met de inzet van zogenaamde sus-teams. Er was aanvankelijk 
tijdens de vergadering onduidelijkheid over de samenstelling en bevoegdheden van deze 
teams. Dit betreft handhavers met speciale bevoegdheden. Zij mogen ook bekeuringen 
uitdelen - en doen dit ook zeer regelmatig - bijvoorbeeld voor openbare dronkenschap en 
wildplassen. De inzet van susteams heeft volgens omwonenden wel enige verbetering 
gebracht. Het project is inmiddels door de gemeente geëvalueerd en besloten is om in april 
weer te starten met de inzet van de susteams en dit gedurende de gehele zomer te 
continueren. Er wordt ter vergadering besloten om binnenkort een bijeenkomst te beleggen 
met gemeenteambtenaren, politie, wijkraad en natuurlijk de betreffende geïnteresseerde 
bewoners om verder te praten over andere maatregelen die genomen zouden kunnen 
worden. Aan bewoners die bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn wordt gevraagd om 
hun naam en telefoonnummer achter te laten.  

 

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. 


