Notulen vergadering d.d. 18 december 2013

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

Present
Afwezig
Present
Present
Present
Present
Present

Bezoekers

Ernst van der Horst

bewoner/belangstellende

Agenda:
1. Opening vergadering
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
3. Aanvraag leefbaarheidsbudget
4. Parkeerplaatsen Parklaan
5. Terugblik netwerkbijeenkomst 9 december 2013
6. Adreslijst wijkraad
7. Stadsgesprek (budget gemeente Haarlem)
8. Participatie wijkraad
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering

1. Opening vergadering
Lucas van Kessel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Leo Hellinga is
verhinderd i.v.m. werk.
(terug naar agenda)

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
De notulen worden vastgesteld en zullen op de website worden geplaatst.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

3. Aanvraag leefbaarheidsbudget
De bewoners rond het Pieterpleintje willen graag de muur bij de onderdoorgang opknappen.
Deze zit onder de graffiti. Het opknappen regelen de bewoners zelf, maar voor de kosten willen
zij een beroep doen op het leefbaarheidsbudget. Leo heeft het aanvraagformulier al
rondgemaild. Lucas regelt de aanvraag met de contactpersoon van de bewoners, Rogier Polman.
Actiepunt: Lucas
(terug naar agenda)

4. Parkeerplaatsen Parklaan
In verband met het uitvoeren van werkzaamheden op de Parklaan is een groot aantal
parkeerplaatsen buiten gebruik. De bewoners waren hierover niet geïnformeerd, waarvoor
inmiddels verontschuldigingen van de gemeente zijn ontvangen.
Door de werkzaamheden op de Nieuwe Gracht zijn ook daar veel parkeerplaatsen tijdelijk buiten
gebruik. Veel mensen proberen nu hun auto te parkeren rond de Bakenessergracht. De
parkeerdruk is daar nu wel heel erg hoog. De wijkraad zal bij de gemeente vragen om dit soort
werkzaamheden indien mogelijk gefaseerd uit te voeren, zodat de parkeerproblemen
beheersbaar blijven (melding via Pleio).
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

5. Terugblik netwerkbijeenkomst 9 december 2013
Inge Zuurendonk en Tineke Snel hebben per mail een terugkoppeling gegeven aan de wijkraad.
Participatie
Tineke heeft met een leden van andere wijkraden gesproken over de mogelijke rol van de
wijkraad bij participatie. Wijkraden krijgen veel verzoeken op uiteenlopend gebied (van
onkruid wieden tot meedenken over en faciliteren van zorgorganisaties), maar er zit geen lijn
in en wijkraden verschillen in hun aanpak van deze verzoeken.
Inge heeft gesproken met wethouder Mulder en gevraagd om een duidelijke visie van de
gemeente op participatie. De indruk dreigt te ontstaan dat de gemeente zaken waar niet
langer geld voor beschikbaar is, zonder enig overleg, te delegeren aan de bewoners/wijkraden.
Dat zal het enthousiasme voor de participatiesamenleving niet bevorderen. Daarnaast is een
issue dat de wijkraden ook benaderd worden door commerciële organisaties die de een
beroep doen op de wijkraden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Wijkraad Binnenstad
voelt er niet veel voor om, als vrijwilligersorganisatie, dienstverlenend te zijn aan commerciële
bedrijven. De wijkraad acht zich bovendien niet in staat om de kwaliteit van deze organisaties
in te schatten.
Tineke heeft Hans Vriend gevraagd om met de Participatieraad een bijeenkomst te organiseren
om over de rol van wijkraden bij participatie te praten. Tineke zal aandringen op spoedige
organisatie van zo’n bijeenkomst.
Actiepunt: Tineke (via Pleio)
Lucas van Kessel stelt voor om ook tijdens het zgn. Stadsgesprek op 30 januari 2014 aandacht te
vragen voor de gevolgen van de komende bezuinigingen voor het ‘overhevelen’ van
werkzaamheden naar wijkraden/bewoners.
Overlast Polobar
Inge heeft ook gesproken met burgemeester Schneiders over de aanhoudende problemen bij
de horeca (Polobar) en de aanpak van overlast van straatmuzikanten.
Over overlast van de Polobar zou de gemeente op dit moment weinig meldingen ontvangen,
maar het is niet duidelijk of dat komt doordat bewoners het moe zijn om voortdurend
meldingen te doen of omdat er inderdaad verbetering in de situatie zit. Hoe vervelend ook:
melden blijft belangrijk.
De wijkraad zal nogmaals navraag doen bij de omwonenden van de Polobar.
Actiepunt: Leo
Straatmuzikanten
Wat betreft de straatmuzikanten: dat blijft een probleem. Het ontheffingenbeleid werkt niet.
Volgens dit beleid moet een straatmuzikant een ontheffing aanvragen, maar er worden
onbeperkt ontheffingen verstrekt. De teller staat inmiddels op 77. Aan de ontheffing zijn

voorschriften verbonden om de overlast voor bewoners en bedrijven te beperken: een
muzikant mag maar 15 minuten op dezelfde plek zitten en moet dan minstens 100 meter
verderop gaan. Dat vereist een flinke controlecapaciteit en daar ontbreekt het aan.
Muzikanten blijven dus uren op dezelfde plek jengelen.
Op de vraag waarom er geen gebieden worden aangewezen waar geen muziek mag worden
gemaakt (vgl. gemeente Den Haag) antwoordde Schneiders dat de gemeenteraad daarmee
niet instemt. Inmiddels is er een straffer plan van aanpak (waarschuwen, bekeuren, instrument
afnemen).
Aanvulling: op 18 december 2013 heeft Inge gesproken met een aantal handhavers op straat die
zeiden dat volgens hen dat nieuwe beleid nog niet is vastgesteld en ze niet veel meer mogen
doen dan eerst zelf constateren dat een straatmuzikant te lang op één plek zit en hem of haar
dan wegsturen.
(terug naar agenda)

6. Adreslijst wijkraad
De gemeente heeft gevraagd om een actuele adreslijst van wijkraadsleden.
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

7. Stadsgesprek (budget gemeente Haarlem)
Op 30 januari 2014 is er een zgn. Stadsgesprek over de komende bezuinigingen: structureel
10 miljoen per jaar. De gemeente wil in gesprek met de bewoners over de vraag waar die
10 miljoen vandaan moet komen.
De wijkraad heeft hierover een persbericht gekregen, maar meer informatie is er (nog) niet.
De wijkraad wil zich goed kunnen voorbereiden op dit gesprek. De wijkraad wijst bezuinigingen
op handhaving in elk geval af.
Inge Zuurendonk zal vragen om meer informatie en de volgende vragen voorleggen:
 Is er een eenvoudig leesbaar overzicht van uitgaven beschikbaar zodat we weten waar
we over praten?
 Waar komt de participatie om de hoek kijken?
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

8. Participatie wijkraad
Zie punt 5.
Actiepunt: geen
(terug naar agenda)

9. Rondvraag
1.

Themabijeenkomst financiële aansprakelijkheid
Tineke Snel is aanwezig geweest bij een themabijeenkomst over financiële
aansprakelijkheid van wijkraden. De bijeenkomst was goed bezocht, maar helaas weinig
vruchtbaar. Dat is jammer, want de financiële verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid is
een belangrijk onderwerp en zo’n bijeenkomst is een goed middel om wijkraden te
informeren. Er zou een nieuwe en beter georganiseerde bijeenkomst moeten komen.
Overigens heeft Wijkraad Binnenstad de financiën ondergebracht in een Stichting.

2.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Grim Bouwmeester stelt voor om in het kader van deze verkiezingen de politieke partijen te
bevragen over de belangrijkste issues in de binnenstad en hoe zij daar de komende vier jaar
mee om willen gaan. De resultaten kunnen op de website van de wijkraad geplaatst worden
zodat bewoners daarvan kennis kunnen nemen. De wijkraad vindt dit een goed idee. Grim
en Lucas zullen dit verder uitwerken.
Actiepunt: Grim en Lucas

3.

Philip Frankplein
Op het plein is veel overlast van hangjongeren en het monument wordt bevuild
(wildplassen). De wijkraad zal de gemeente vragen om beter toezicht op het plein.
Actiepunt: Inge (Pleio)

4.

De Kring
Basisschool De Kring wil één van de schoolpleinen ‘vergroenen’ en zo een vriendelijker en
natuurlijker uitstraling geven. De school vraagt wat de wijkraad daar van vindt. De wijkraad
vindt het een goed idee. Lucas van Kessel koppelt dit terug.
Actiepunt: Lucas

5.

Hardrijden in de binnenstad
Ernst van der Horst vraagt om het hard rijdende verkeer in de binnenstad aan te pakken.
Waarom is er nog steeds geen cameratoezicht? Verkeershandhaving genereert ook
inkomsten (boetes).

6.

Nieuwjaarswens wijkraad
De wijkraad zal een kleine flyer (A5) verspreiden onder bewoners van de binnenstad om
hen een goed 2014 te wensen en de aandacht te vragen voor het werk van de wijkraad en
hen op te roepen de website van de wijkraad en de berichten via social media te volgen.
De kosten zijn ongeveer € 200,-. De wijkraad stemt in met deze uitgave.
Tinka Nas regelt de verspreiding van de flyer.
Actiepunt: Tinka

7.

Vergaderdata 2014
Inge Zuurendonk maakt een overzicht, rekening houdend met in elk geval de
voorjaarsvakantie en de kerstvakantie.
De jaarvergadering wordt gehouden op 5 maart 2014. Tinka Nas regelt de locatie
(wijkcentrum Binnensteeds of anders de Janskliniek).

(terug naar agenda)

10. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

