Notulen vergadering d.d. 27 november 2013
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Wijkraadsleden

Lucas van Kessel (voorzitter)
Leo Hellinga (vicevoorzitter)
Tinka Nas (penningmeester)
Kees Rol
Inge Zuurendonk (secretaris)
Tineke Snel
Grim Bouwmeester
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Present
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Bezoekers

De heer K. Wiersma
De heer H. Huisman
De heer E. van der Horst

Gemeenteraadslid CDA
bewoner Bakenessergracht
bewoner / belangstellende

Agenda:
1. Opening vergadering
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
3. Bakenessergracht
4. Verkeersonderzoek
5. Aanmelding themabijeenkomsten
6. Communicatie / Social Media
7. Nieuwjaarsborrel
8. Vacature voor secretaris wijkraad
9. Notulist
10. Richting van de wijkraad (Visie & Missie)
11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering

1. Opening vergadering
Lucas opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
(terug naar agenda)

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
De notulen van 30 oktober worden vastgesteld na aanpassing van het punt actielijst. De
actielijst wordt niet gepubliceerd.
(terug naar agenda)

3. Bakenessergracht
Hans Huisman heeft in de vorige wijkraadsvergadering een aantal problemen ingebracht en
toegelicht. Hij wil graag weten of de punten zijn besproken in het OOC.
Kees Rol meldt dat de punten zijn ingebracht. Bepaald verkeer weren uit de straat is echter niet
mogelijk. Zwaar verkeer is al verboden op dit moment. Waar het echt om gaat is handhaving
van dit verbod.
Hans brengt in dat het verbodsbord alleen aan de oneven zijden van de straat staat, niet aan de
even zijden. De buurtbewoners willen een definitief verbod voor vrachtwagens.
Kees Wiersma meldt dat de trilling overlast in de binnenstad is besproken in de commissie
beheer.
Momenteel wordt onderzocht of er een verbod voor zwaar verkeer voor de hele binnenstad kan
komen.
Lucas van Kessel brengt nog in dat de straat opnieuw wordt bestraat. Er komt een betere
ondergrond die de trilling mogelijk vermindert. Advies aan Hans is om zo veel mogelijk de
overlast van vrachtverkeer, trillingen, scheuren etc. te melden en ook de kentekennummers van
de auto’s door te geven.
Terugkoppeling Kees na OOC :
Beperking van toegang van zwaar verkeer op de gracht is slechts mogelijk totdat alle
herstelwerkzaamheden aldaar voltooid zijn. Een continuering hiervan nadien is niet zonder meer
mogelijk en moet evt. later in een groter verband worden vastgesteld. Er zijn namelijk vele
gelijksoortige situaties in Haarlem waar bewoners dezelfde maatregel wensen (Heiliglanden,
Burgwal, Doelstraat etc.) en dit zou dan een precedent scheppen wat weer tot conflicten kan
leiden i.v.m. bevoorrading van bedrijven in de binnenstad.
Het 2e punt van trilling overlast betrof de Wildemansbrug. Rens Blommaart – procesmanager
GOB is wezen kijken, Robèr Vriend ook. De gemeente doet nu een onderzoek. De voorlopige
conclusie is dat de constructie van het brughoofd is niet goed is en dat deze aan het verzakken
is.

Het 3e punt betrof de parkeeroverlast. Het is de wens van de bewoners dat deze buurt
aangewezen wordt als vergunning gebied. Hier is de wijkraad al langer mee bezig. De heer
Wiersma brengt daarop in dat de wijkraad eerst een enquête moet houden. Het gebied kan
vergunning gebied worden indien 2/3 van alle bewoners hierop positief reageert.
Hans Huisman brengt verder nog in dat het voormalige restaurant Willendorf een tijdelijk
terrasvergunning gehad. Het nieuwe café heeft geen terras vergunning meer, het stuk van de
straat is weer parkeerplaats geworden. Het wordt echter nog steeds gebruikt als terras, dit zorgt
voor overlast. Kees Rol neemt ook dit punt mee naar het OOC van 3 december.
Terugkoppeling Kees na OOC:
Over de vragen m.b.t. het terras bij Restaurant-café Biarritz zal Hans een melding moeten doen
bij het elektronische meldpunt van de gemeente. Aldaar zullen zij hem dan uitsluitsel geven over
de status van dit terras (legaal/illegaal).
(terug naar agenda)

4. Verkeersonderzoek
Inge was voor de schouw met Hans Vriend en Fred Korver op stationsplein. De nieuwe
fietsopslag is zoals bekend te klein, mogelijk omdat buurtbewoners er hun fietsen stallen? Er
wordt nu gezocht naar een 2e terrein. De overlast door straatmuzikanten is een voortdurend
probleem. Hans Vriend heeft beloofd na te gaan of er gehandhaafd wordt. De huidige regeling
met verordeningen werkt niet. Een APV = plaatselijke verordening zou oplossing zijn.
Er is ook veel overlast van afval op het plein. Het stationsplein is een hangplek geworden, de
boombank wordt door de bezoekers van de patatzaak als afvalbak gebruikt.
Kees Wiersma brengt in dat er momenteel een onderzoek loopt naar het verplaatsen van de
markt naar het stationsplein op de zaterdagen dat er op de Grote Markt een andere activiteit
plaats vindt. Een andere optie is op het stationsplein een bloemenmarkt te houden. Hierdoor
zou plein andere functie krijgen.
(terug naar agenda)

5. Aanmelding themabijeenkomsten
Tijdens de evaluatie bijeenkomst voor de wijkraden zijn 10 suggesties gedaan voor
themabijenkomsten. Aanmelden voor deelname aan deze bijeenkomsten kan via Pleio. De
eerste bijeenkomst is op 9 december a.s.
Actiepunt: allen
(terug naar agenda)

6. Communicatie / Social Media
Radio 105 : Lucas stelt voor om het medium radio meer in te zetten voor de activiteiten van de
wijkraad.
Facebook wordt steeds meer gezien, ook Twitter wordt goed opgepakt. Grim doet een voorstel
om een kleine flyer te laten maken en te verspreiden in de binnenstad om de Facebook pagina
meer onder de aandacht te brengen. Het is een idee om de flyer te koppelen aan de uitnodiging
voor de nieuwjaar borrel en de jaarvergadering. De wijkraadsleden zijn hier positief over, er
moet nog worden nagedacht over een pakkende slogan.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

7. Nieuwjaarsborrel
De borrel is bedoeld voor de relaties van het afgelopen jaar, we gaan deze mensen gericht
uitnodigen, waarschijnlijk per mail. We houden de nieuwjaarsborrel in de ruimte van de
wijkraad.
Actiepunt: nader vast te stellen
(terug naar agenda)

8. Vacature voor secretaris wijkraad
Inge biedt zich hiervoor aan, zij wil met name de mailbox gaan bijhouden, de binnengekomen
berichten beantwoorden en doorsturen. De wijkraad besluit unaniem om van dit gulle aanbod
van Inge gebruik te maken.
(terug naar agenda)

9. Notulist
Omdat Jaqueline niets meer van zich heeft laten horen gaan we opzoek naar een nieuwe
notulist. We plaatsen een nieuwe vacature bij de vrijwilligers centrale.
Actiepunt: Tineke
(terug naar agenda)

10. Richting van de wijkraad (Visie & Missie)
Wij maken ons zorgen over het feit dat de gemeente de wijkraden lijkt in te zetten voor
activiteiten waarop de gemeente bezuinigt. Inge heeft Hans Vriend opnieuw gevraagd om de
recente doorverwijzing naar de wijkraad door de gemeente te achterhalen. Dit betreft met
name de benadering door de zorginstellingen. Wij zien hier geen rol voor de wijkraad
weggelegd.
(terug naar agenda)

11. Rondvraag
1. Kees Wiersma vraagt wat de wijkraad vindt van de plannen rond de restauratie van het
Hildebrand monument. Verschillende wijkraden uit Haarlem-Zuid hebben het initiatief
genomen om het Hildebrand Monument in de Hout in oude luister te herstellen. Er zijn
inmiddels echter meerdere voorstellen:
o Voorstel 1: herstel van het monument , nieuwe beelden plaatsen in de Hout volgens het
plan van de initiatiefnemers.
o Voorstel 2: nieuwe beelden in de binnenstad plaatsen, op het plein van het
gerechtsgebouw. Het voordeel hiervan is: er is altijd bewaking, het is minder kwetsbaar
en bovendien een verfraaiing van de binnenstad.
De wijkraad heeft geen bewaar tegen het 2e voorstel.
2. Grim maakt zich zorgen over de plannen rond een nieuw hotel in de Ripperdastraat. Hij heeft
de informatieavond bezocht . Het pand van Bureau Jeugdzorg, waarin tevens restaurant De
Ripper is gevestigd, is leeggekomen en is nu aangekocht door een vastgoedbeheerder. . Een
buurtbewoner en tevens eigenaar van ESTIDA Interieurontwerp heeft nu een plan uitgerold
om een boetiekhotel in de vrijgekomen ruimte in te richten, dat zij gaan uitbaten in
samenwerken met het leerwerkbedrijf Perspectief BV (waarin ook de gemeente een
belanghebbende is). Hiervoor is verandering van het bestemmingsplan nodig. De
verbouwing staat gepland voor zomer 2014, de opening december 2014. Grim voorziet
toekomstige overlast rond parkeren, geluidshinder bij feestjes, roken op straat etc.
Buurtbewoners kunnen bezwaar indienen tegen de aanvraag verandering bestemmingsplan.
De wijkraad heeft nu nog geen rol bij bemiddeling.
3. Inge: Er komt een reorganisatie van de Koninginnedag viering. De horeca heeft klachten geuit
en wil regulering van de muziek. Dit is een goede ontwikkeling. Er zou op 27 november een
bijeenkomst zijn, maar deze is niet doorgegaan. Er komt en nieuwe datum.
(terug naar agenda)

4. Sluiting vergadering

