
 

 

 

 

 

  

Notulen vergadering d.d. 30 oktober 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 
Presentielijst 

 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

Leo Hellinga (vicevoorzitter)  Present 
Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Afwezig 
Inge Zuurendonk   Afwezig 
Tineke Snel    Present 
Grim Bouwmeester   Present 

 
Bezoekers Dominique Peters (Schaggelstraat) & Alexandra van Kampen (Anegang) 

Namens Beijneshal: Maurice Jansen (eigenaar kantine), Natasja Koppen 
(organisatie Luilak Rave) & Dirk Lammes (medewerker) 

 

Agenda: 

 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Beijneshal 

4. Oude Lambermons / Brass Haarlem 

5. Bakenessergracht 

6. Pieterstraat 

7. Terugkoppeling OOC - Korte Herenstraat / Bakenessergracht 

8. Foto's & Taakverdeling wijkraadsleden  

9. Stichting & Aansprakelijkheid 

10. Wijkraadskosten & Bewonersondersteuning 

11. Communicatie 

12. Voorbereiding kerst/nieuwjaarsborrel 

13. Richting van de Wijkraad (Visie en Missie) 

14. Rondvraag 

15. Sluiting vergadering 

 



 

 

 

1. Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

(terug naar agenda)  

 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
Notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.  
Nav: Lucas zal het punt poort Pieterplein nog verder afhandelen. 
Er wordt afgesproken om een actiepuntenlijst voor intern gebruik bij te houden, welke door 

Grim zal worden beheerd. 

 

Actiepunt: Lucas (Pieterplein), Grim (Actiepuntenlijst) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Beijneshal 
Aanleiding voor hun komst is het bericht over de Luilak rave op de website van de wijkraad. De 
beheerder en organisator van de Luilak rave willen graag hun standpunt toelichten. De laatste 
editie heeft geen overlast veroorzaakt ( geen meldingen bij de politie ) Doelgroep is tussen 30-
50 jaar, geen doelgroep die veel overlast veroorzaakt. 
Grim geeft weer wat zijn ervaringen als buurtbewoner zijn geweest, de geluidsoverlast van 
10.00- 07.00 uur en geen overlast door bezoekers. Het geluidsniveau was voor bewoners echter 
niet acceptabel.  Bovendien werden de bas dreunen enorm versterkt  door de parkeergarage 
onder het pand. 
 
In verleden was er veel overlast door de Luilakrave  en is deze verboden bij wisseling van 
burgemeester. 
Bij navraag door de wijkraad bij gemeente heeft men aangegeven dat  de vergunning  destijds 
niet meer verleend is omdat de Beijnishal een sporthal is en geen evenementenhal en niet de 
juiste voorzieningen heeft. 
 
Bedoeling is om een compromis te zien te vinden voor een haalbaar feest in de Beijneshal. Wat 
belangrijk is om vooraf goed te communiceren als een dergelijk evenement plaats vindt. Ook de 
sluitingstijd aanpassen ( tot 04.00 uur ipv 0.700) geeft al minder overlast voor de buurt. 
 
Geluidsoverlast door de Airco ven de Beijneshal : de beheerder zal door  Maurice Jansen 
gevraagd worden om dit op te lossen. Verder moeten de bewoners zelf een melding doen van 
de overlast. Tineke zal dit doorgeven. 
  

Actiepunt: Tineke 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

4. Oude Lambermons / Brass Haarlem 
Voormalig restaurant Lambermons heeft een nieuwe eigenaar. Het is nu een partycentrum,  
geopend voor feesten en partijen. Dit geeft veel geluidsoverlast, het pand is hier niet voor 
geschikt. Er wordt echter wel een vergunning afgegeven voor elk eenmalig evenement. 
De bewoners hebben de eigenaars benaderd. Zij kregen een vriendelijke en begripvol bericht 
terug met de belofte dat dit  zal niet meer gebeuren ( geen live muziek meer). Het probleem 
leek hiermee opgelost, maar heeft zich opnieuw voorgedaan bij een nieuw evenement , dit maal 
met een geluidsinstallatie.  Bewoners hebben contact opgenomen met de gemeente, afd 
veiligheid, vergunning en handhaving. 
Er is een contactpersoon genoemd, mevrouw Rianne Postuma. Zij zal contact opnemen met de 
bewoners. 
De huidige situatie is dat, in afwachting van een vergunning, er evenementen georganiseerd 
worden. De gemeente lijkt in deze niet goed samen te werken Er is contact met een 
accountmanager bedrijven en omgeving. Voor de wijkraad zijn deze contactpersonen onbekend. 
We willen als wijkraad graag weten met wie er contacten zijn en dit probleem meenemen in ons 
contact met de gemeente. Voorstel is een gesprek aan te vragen met Hans Vriend om dit te 
bespreken , samen met de andere situaties van overlast in deze straat.  Leo maakt een afspraak. 
 

Actiepunt: Leo 
  

(terug naar agenda)  

 

5. Bakenessergracht 
Lucas is langs geweest bij ‘ de Vrienden van de Bakenessergracht’.  Er is een nieuw probleem van 
wateroverlast op de gracht ontstaan. Lucas heeft toegezegd om namens de wijkraad / bewoners 
een brief te schrijven aan Stefan de Kogel. 

 

Actiepunt: Lucas 
 

(terug naar agenda)  

 

6. Pieterstraat 
Overlast van hangjongeren is nog steeds een probleem. Het verzoek prullenbakken te 

verplaatsen is niet gehonoreerd. Lucas neemt dit op met Jan Siertsema. 
 

Actiepunt: Lucas 
 

(terug naar agenda)  

 

7. Terugkoppeling OOC – Korte Herenstraat / Bakenessergracht 
Kees is afwezig. We vragen hem om  schriftelijk terugkoppeling van het OOC overleg te geven 

zodat we de familie Panfilov  en de heer Hans Huisman kunnen berichten. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

8. Foto’s & taakverdeling wijkraadsleden 
De foto’s op de website vergroten de herkenbaarheid van de wijkraadsleden in hun eigen buurt.  
Het algemene emailadres blijft het contactadres, we vermelden niet de emailadressen van de 
wijkraadsleden afzonderlijk.  
Op de website heeft Grim een aanzet gedaan voor de onderlinge taakverdeling. Dit moet nog 
verder ingevuld worden. Ook missen we de rol van secretaris, met name voor het sneller 
afhandelen van de mails die binnenkomen bij de wijkraad.  
 
Voor de lopende en anderszins belangwekkende dossiers willen we per onderwerp een stukje 
schrijven. Bij belangrijke ontwikkelingen kan dit dan verder aangevuld worden. 
 
Unilocatie: Kees 
Bestrating Kruisweg: Grim 
Uitgaansoverleg : Leo 
Flinty’s : Lucas.  

 

Actiepunt: Kees, Grim, Leo & Lucas 
 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Stichting & Aansprakelijkheid 
Naar aanleiding van de berichtgeving van de gemeente meldt Tinka dat de Wijkraad al een 

Stichtingsvorm heeft en er op dat gebied geen actie nodig is. 
 

(terug naar agenda)  

 
 

10. Wijkraadskosten & Bewonersondersteuning 
Naar aanleiding van het bericht over de Thema avonden die de gemeente organiseert voor de 

wijkraden:  de wijkraadsleden kunnen zich bij Inge opgeven als zij een of meer van de thema-

avonden willen bezoeken. 
 

(terug naar agenda)  

 

11. Communicatie 
Hoe gaan we om met vragen van andere instanties om berichten te plaatsen op onze website?  

Wat willen wij ondersteunen d.m.v. een oproep  op de site?  Kunnen we bepaalde links 

opnemen op een afgebakend deel op de website ? Hier moeten nog verdere besluiten over 

genomen worden. 
 

(terug naar agenda)  

 



 

 

 

12. Voorbereiding kerst/nieuwjaarsborrel 
De datum voor de Nieuwjaarsborrel is vastgesteld op zaterdag 11 januari 2014. 

 

(terug naar agenda)  

 

13. Richting van de Wijkraad (Visie en Missie) 
Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de gemeente lijkt het of 

ook de taak van de wijkraad verandert. De gemeentelijke instanties lijken uit te gaan van het 

idee dat de wijkraad ook een rol krijgt bij het ondersteunen van buurtbewoners op sociaal 

gebied nu de gemeente zich steeds meer terugtrekt (zoals met het project Samen voor Elkaar). 

De vraag die wij als wijkraad hierbij stellen is met name: welke rol willen wij als wijkraad spelen?  

Wij willen bewonersgericht opereren en niet gemeentegericht, ofwel, wij zien het als onze taak 

de bewoners te vertegenwoordigen in de richting van de gemeente en niet andersom.  In de 

doelstelling van de wijkraad die op onze website staat is dit goed verwoord. 
 

 

(terug naar agenda)  

 

14. Rondvraag 
Geen punten benoemd. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

15. Sluiting vergadering 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 


