
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 25 september 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Presentielijst 
 

Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Afwezig 
Leo Hellinga (vice-voorzitter)  Present 
Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Present 
Inge Zuurendonk   Present 
Tineke Snel    Present 
Grim Bouwmeester   Afwezig 

 
Bezoekers  Geen 
 
 

 
 

Agenda: 

 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Korte Herenstraat 

4. Evaluatie BuurtBorrel 2013 

5. Evaluatie wijkradenstelsel 

6. Missie & Visie 

7. Rondvraag 

8. Sluiting vergadering 

 

 

  



 

 

 

1. Opening vergadering 
Leo (voorzitter bij afwezigheid van Lucas) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom 

 

 

(terug naar agenda)  

 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
Notulen zijn rondgestuurd en worden goedgekeurd. De nieuwe notuliste heeft niet meer 

gereageerd op berichten van Tineke. Tinka zal een andere notuliste benaderen. Zij heeft al een 

kandidaat op het oog.  
 

Actiepunt: Tinka 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Korte Herenstraat 
Er is een bewoner uit de Korte Herenstraat aanwezig, de heer  Panfilov.  Het gaat hierbij over de 

herinrichting van het Stationsplein, waarbij de Korte Herenstraat niet opnieuw is ingericht. 

Hierdoor is het niet schoon; er liggen veel peuken van de shoarmatent en het uitzendbureau en 

veel zwerfafval. De vraag is of peuken door Spaarnelanden moeten worden opgeruimd. Daarnaast 

stond er aan het einde van de straat een mooie boom, die inmiddels door de gemeente is gekapt. 

Nu is het helemaal kaal. De bewoners zouden graag een nieuwe groenvoorziening terug willen. Ze 

geven aan dit zelf wel te willen verzorgen en onderhouden, maar willen graag advies van de 

gemeente. Ook is er eenrichtingsverkeer ingesteld; de goede kant op. De heer Panfilov zal nog 

een foto mailen. Kees neemt dit mee naar het OOC. 
 

Actiepunt: Kees 
 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Evaluatie BuurtBorrel 2013 
Er zijn naar aanleiding van BuurtBorrel 2013 in de Parklaan tien opmerkingen van bewoners 

verzameld, die voor bespreking in aanmerking komen. Zie voor een overzicht van deze 

opmerkingen de bijlage. 

 

1. De heer Wiersma heeft medegedeeld dat er met betrekking tot de Polobar vragen zijn 

gesteld in de gemeenteraad. De eigenaar van de Polobar is op gesprek geweest bij de 

gemeente. Leo stuurt een mailtje naar Rachelle Booi om te vragen naar de stand van zaken. 

Ook is nog niet bekend wat er uit de uitgevoerde metingen is gekomen.  

 

2. Het Kenaupark kent veel overlast van junks en hangjongeren, vooral ’s avonds. s’ Ochtends 



 

 

 

worden spuiten en drankflessen gevonden. De wijkraad zal wijkagent Han van Schaik vragen 

of de politie naar aanleiding hiervan actie wil ondernemen. 

 

3. Poort Pieterplein; de stuc in de poort moet eraf. Het verzoek is of er een beroep kan worden 

gedaan op het leefbaarheidsbudget. Een mailtje met een aanvraag wordt hierover verstuurd 

naar Hans Vriend. Er gaat terugkoppeling naar Rogier Polman. 

 

4. Korte Herenstraat, zie punt 2. 

 

5. De heer J. Dekker biedt aan om de wijkraad advies te geven over wie te benaderen bij de 

gemeente wanneer er vragen zijn over bouwkundige onderwerpen. Zelf kan hij ons 

eventueel ook adviseren. Inge zal hem benaderen. 

 

6. Mevrouw wil graag een grijper om zelfstandig op eenvoudige manier zwerfafval te ruimen. 

De wijkraad stelt voor dat mevrouw zelf een grijper aanschaft en de kosten hiervan bij de 

wijkraad declareert.  Leo informeert de betreffende dame. 

 

7. Bewoners vragen om een oversteekplaats van de Bolwerken naar de Kloppersingel. Kees 

heeft deze vraag al eerder bij het OO&C neergelegd, waarbij dit verzoek toen is afgewezen. 

Kees zal dit nogmaals aankaarten.  

 

8. Zie punt 3. 

 

9. De eigenaar van het vrij nieuwe café de Lange Heer wil in de zomer elk weekend 

straatfestivals gaan organiseren in de Lange Herenstraat, wat hij al heeft aangekaart bij de 

gemeente.  De gemeente, bij monde van M. Struys, stond hier naar eigen zeggen niet 

onwelwillend tegenover.  Inge gaat na wat hiervan waar is.  

 

10. Veel illegaal verkeer door de Kruisweg. Tinka zal dit op Pleio aankaarten. 

Algemene evaluatie: de locatie van borrel was niet voor iedereen duidelijk als gevolg van wat 

onduidelijke berichtgeving van de wijkraad hieromtrent. Toch is de borrel door voldoende bewoners 

gevonden en bezocht. Het bleek uiteindelijk een gezellige, nuttige en geslaagde bijeenkomst.  

Aanvullende noot: de kerstborrel zal ook weer georganiseerd worden in de tweede week van het 

nieuwe jaar, op zaterdag 11 januari.  Iedereen zal worden uitgenodigd.   

 

Actiepunt: Leo (punten 1 & 6), Inge (punten 5 & 9), Kees (punt 7), Tinka (punt 10),  

                    Wijkraad (punten 2 & 3) 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

5. Evaluatie wijkradenstelsel 
Er is een voorstel tot wijziging binnengekomen. De gemeente heeft de wijkraden gevraagd om 

hierop voor 14 oktober te reageren. De verplichting van de wijkraden om drie maal per jaar een 

fysieke nieuwsbrief bij bewoners in de bus te gooien wordt als niet meer van deze tijd beschouwd 

en wordt geschrapt. Dit is goed nieuws.  

Verder mogen er geen tablets meer worden aangeschaft, wat wordt betreurd. Wijkraad 

Binnenstad Haarlem heeft er momenteel vier. Deze tablets blijven eigendom van de wijkraad en 

zijn bij de leden slechts in bruikleen. 

Er mag  wel geld worden uitgegeven voor de werving van vrijwilligers. 

Inge zal reageren op de oproep en onze reacties kenbaar maken.  
 

Actiepunt: Inge 
 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Missie & Visie 
Volgende keer zal worden gesproken over de vraag of de wijkraad een missie/visie moet 

formuleren en tevens zullen speerpunten voor het komende jaar worden besproken.  
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Rondvraag 
 

1. Op 1 oktober is een participatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Tinka en 

Tineke zullen hier naar toe gaan. Tineke gaat informeren waar deze avond zal plaats 

vinden. 

2. De VvE van de bewoners uit de Morinnesteeg heeft geklaagd over overlast.  De bewoners 

zal worden gevraagd om langs te komen op de volgende vergadering van de wijkraad. 

3. Enkele leden van de wijkraad zijn aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe zaal 

van de Philharmonie. Deze is erg mooi geworden. 

4. Door de gemeente is een werkgroep “fietsparkeren” opgestart. Inge heeft zich voor deze 

werkgroep aangemeld. 

5. De eerst rekening van KOAC is betaald. De vervolgrekening is nog niet ontvangen. 

6. De stichting Vrienden van Bakenes zal worden bericht dat zij van de wijkraad geen extra 

bijdragen  meer hoeven te verwachten. 
 

Actiepunt: Wijkraad (punt 2) 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

8. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.  

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

 

 


