Notulen vergadering d.d. 29 januari 2014

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present

Bezoekers

De heer W. Wolf

bewoner Prinsen Bolwerk

Agenda:
1. Opening vergadering
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
3. Fijnstofproblematiek op het Bolwerk
4. Stadsgesprek 30 januari 2014
5. Leren van de wijkkranten
6. Participatieraad 19 februari 2014
7. Natuur in Haarlem
8. Situatie Polobar
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering

1. Opening vergadering
Lucas van Kessel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor de
heer Wolf die aanwezig is i.v.m. agendapunt 3.
(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. Fijnstofproblematiek op het Bolwerk
De heer Wolf geeft een toelichting op de situatie. Hij is in november 2013 een actie gestart naar
aanleiding van de tijdelijke sluiting van de Prinsenbrug. Voor de bewoners van de Bolwerken
was dat (letterlijk) een hele opluchting. En als het verkeer in deze periode kon worden omgeleid,
kan het dan in de toekomst ook? De heer Wolf vond veel instemming voor dit idee bij de
bewoners. Hij heeft vervolgens een rondgang gemaakt langs de fracties in de gemeenteraad en
heeft met de wethouder gesproken. Volgens deze was de hoeveelheid fijnstof op het Bolwerk
nog onder de norm. De heer Wolf beschikt echter over de rapporten van Milieudefensie die iets
heel anders zeggen. Volgens Milieudefensie is de situatie op de Bolwerken ernstig, vooral ter
hoogte van de verkeerslichten als het verkeer stilstaat. Milieudefensie heeft ook een filmpje
gepubliceerd over een postbode op deze ‘rochelroute’.1
De heer Wolf stelt dat er iets gedaan moet worden aan de voortdurende verkeersstroom over
het Bolwerk, in elk geval aan de stroom vrachtverkeer.
Behalve de fijnstofproblematiek is er ook nog wat te verbeteren aan de verkeersveiligheid: het
zou erg schelen als er aan de zuidzijde van de bolwerken een tweerichtingsfietspad komt.
Wat kan de wijkraad doen om de bewoners te steunen?
a. Als de wijkraad een bijeenkomst over de openbare ruimte bezoekt, zal er aandacht worden
gevraagd voor de situatie op de Bolwerken.
b. De fijnstofproblematiek komt op de lijst van onderwerpen die wordt voorgelegd aan de
politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 meedoen (de wijkraadsessies).
c. Met de Fietsersbond afspreken dat de Fietsersbond en de wijkraad zich sterk maken voor het
fietspad.
1

Volgens Rapportage Top 400 vieze stadswegen: “Milieudefensie vergelijkt de luchtkwaliteitrapportages van
alle grote steden in Nederland. Op basis van deze gegevens stelden we deze lijst samen met ruim vierhonderd
vieze stadsstraten. In al deze straten worden
de normen voor luchtkwaliteit niet gehaald.” Op deze lijst uit 2007 zijn het Prinsenbolwerk en het
Statenbolwerk opgenomen. Het filmpje is terug te zien op: http://www.rochelroutes.nl/.

De heer Wolf zal aan de wijkraad terugkoppelen als hij van de gemeente bericht krijgt over zijn
vragen.
Actiepunt: het onderwerp valt onder de portefeuille van Inge (Openbare Ruimte)
(terug naar agenda)

4. Stadsgesprek 30 januari 2014
Tineke Snel, Lucas van Kessel en Inge Zuurendonk zullen in elk geval naar het stadsgesprek gaan.
Zo mogelijk zullen zij aandacht vragen voor:
a. Geen bezuinigingen op handhaving.
b. Waarom dreigt er toch weer te worden gekozen voor financieel niet afgedekte projecten
zoals de Duijnwijckhal? En waarom is de Duijnwijckhal in het Digipanel voorgedragen als
bezuinigingsmogelijkheid, terwijl de aanvraag voor een bouwkrediet al is geagendeerd voor
de Commissie Beheer?
c. Hoe serieus is het onderzoek van Digipanel dan?
d. Waar zijn de individuele voorstellen die de deelnemers aan Digipanel hebben gedaan?
(terug naar agenda)

5. Leren van de wijkkranten
Tineke en Leo hebben verschillende wijkkranten doorgenomen die allemaal rond de
jaarwisseling zijn ontvangen. De vraag was wat Wijkraad Binnenstad – die vooral digitaal is – van
deze kranten kan leren en wat er overgenomen kan worden?
Hieruit zijn de volgende onderwerpen gekomen:
a. Informatie over de wijkraad zelf;
b. Een rubriek informatie over/van de gemeente, bijvoorbeeld over verleende vergunningen,
bouwprojecten;
c. Nuttige links politie/handhaving/leefomgeving, BUUV/Samen voor Elkaar en andere
interessante links.
Ook wordt gedacht aan het zoeken van columnisten of interviewers die gesprekken kunnen
voeren met mensen die in de Binnenstad wonen en/of werken.
De uitwerking van deze plannen wordt geagendeerd voor na afronding van de wijkraadsessies.
(terug naar agenda)

6. Participatieraad 19 februari 2014
De bijeenkomst van de Participatieraad is op woensdagmiddag 19 februari 2014. De wijkraad
vindt dat een onhandig moment. Zo wordt het voor veel werkende mensen moeilijk om deel te
nemen, terwijl participatie toch iedereen aangaat.
Tineke Snel zal de bijeenkomst bezoeken. Bijzondere aandacht zal gevraagd worden voor de
visie op de rol van de wijkraden. Daarover is nog heel veel onduidelijk, terwijl er wel steeds
meer op de wijkraden afkomt: wijkzorg, schoonmaakdagen organiseren, onkruid verwijderen,
Oud & Nieuw feesten organiseren, bloembollen planten….
Actiepunt: Tineke
(terug naar agenda)

7. Natuur in Haarlem
De wijkraad heeft een bericht ontvangen van Natuur in Haarlem, een organisatie die aandacht
voor natuur dicht bij huis vraagt. Natuur in Haarlem wil graag bekendheid geven aan haar
activiteiten en vraagt of de wijkraad een berichtje wil opnemen op de website.
De wijkraad stemt daarmee in.
Actiepunt: Inge (bevestiging sturen naar Natuur in Haarlem) en Grim (plaatsing op website)
(terug naar agenda)

8. Situatie Polobar
Kees heeft de overlast weer op de agenda van het OOC gezet.
Naar de wijkraad heeft vernomen worden nu eindelijk de in mei 2013 toegezegde
geluidsmetingen uitgevoerd.
Sjaak Vrugt van de Actiepartij zal navraag doen in de Commissie Beheer over het hek waar de
bewoners om gevraagd hebben
(terug naar agenda)

9. Rondvraag
1.

Aanvraag leefbaarheidsbudget t.b.v. Pieterpleintje
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. Het aanvraagformulier
voor het budget is echter zo omslachtig dat Tinka Nas bij Hans Vriend zal navragen of er via
het budget bewonersondersteuning een bijdrage gegeven kan worden. Zij handelt dit

verder ook af met bewoner Rogier.
Actiepunt: Tinka
2.

Voorbereiding wijkraadsessies
Ter voorbereiding op de wijkraadsessies wordt een extra werkavond gepland op 4 februari
2014.
Inmiddels is er een artikel gepubliceerd in het Haarlems Dagblad. Er komen drie artikelen:
de aankondiging; de tussenstand; de uitkomst. Het eerste artikel wordt opgenomen op de
website van de wijkraad. Daarnaast geven Lucas van Kessel en Grim Bouwmeester op
30 januari ook een interview aan radio Haarlem105.
Voor de planning van de gesprekken met de politieke partijen: verhinderdata s.v.p. zo snel
mogelijk door geven.
Actie: Grim

3.

Verkeerssituatie Parklaan/Kenaupark
De verkeerssituatie ter hoogte van de Parklaan/Kenaupark is gemeld op Pleio. Het
kruispunt is onduidelijk voor verkeersdeelnemers en er is geen goede oversteekplaats voor
voetgangers.

4.

Winterborrel
De wijkraad kijkt terug op een geslaagde winterborrel (25 januari 2014).

(terug naar agenda)

5. Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng.

