Notulen vergadering d.d. 19 februari 2014

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

Present
Afwezig
Present
Afwezig
Present
Afwezig
Present

Bezoekers

Ernst van der Horst
Jasper Drost (kand. raadslid)
Nel Sinkeler

belangstellende
belangstellende
bewoonster

Agenda:
1. Opening vergadering
2. Vaststellen notulen 29 januari 2014
3. Stadsgesprek 30 januari 2014
4. Bijeenkomst Participatieraad 19 februari 2014
5. Bijeenkomst Polobar 18 februari 2014
6. Stand van zaken Wijkraadsessies
7. Foto's voor op de website
8. Verdeelsleutel voor notulisten
9. Wateroverlast
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering

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

2. Vaststellen notulen 29 januari 2014
De notulen worden vastgesteld en zullen op de website worden geplaatst.
N.a.v. punt 3 van deze notulen: de fijnstofproblematiek is opgenomen op de vragenlijst voor de
wijkraadsessies.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

3. Stadsgesprek 30 januari 2014
Het Stadsgesprek is bijgewoond door Lucas van Kessel, Tineke Snel en Inge Zuurendonk. De
avond was wat teleurstellend. Er kwam niet echt een gesprek op gang; daarvoor waren er ook
teveel mensen. Er waren veel vertegenwoordigers van belangengroepen aanwezig, die voor hun
eigen zaak opkwamen, wat begrijpelijk is, maar vooral oplevert waarop zij niet willen
bezuinigen.
De resultaten van het digipanel over de 10 miljoen bezuinigingen werden niet heel erg serieus
genomen, zo leek het. Bij de presentatie van de resultaten werd meermalen gezegd dat de
deelnemers keuzes hebben gemaakt zonder voldoende kennis van zaken.
Vanuit de wijkraad zijn twee opmerkingen gemaakt:
1) dat er niet zoveel bezuinigen nodig waren geweest als de gemeente niet zoveel schulden had
gemaakt bijvoorbeeld door kostenoverschrijdingen bij de herinrichting van het Stationsplein en
2) dat erg wordt ingezet op manieren om bezoekers naar de stad te trekken zoals evenementen,
maar dat er ook aandacht moet zijn voor de mensen die hier wonen. Zij worden met de
gevolgen van die bezoekersstromen geconfronteerd (vervuiling, uitgaansoverlast) en worden
vervolgens in het kader van de participatiesamenleving gevraagd om de troep op te ruimen.
(terug naar agenda)

4. Bijeenkomst Participatieraad 19 februari 2014
Tineke Snel heeft de bijeenkomst hedenmiddag bezocht en een terugkoppeling gestuurd naar
de wijkraad. De bijeenkomst was vooral gericht op zorgaanbieders en mantelzorgers. Tineke
Snel heeft aandacht gevraagd voor de (mogelijke) rol van de wijkraden nu de wijkraden wel door
allerlei zorgaanbieders worden benaderd, maar onduidelijk is wat de verwachtingen zijn. Er was
weinig herkenning op dit punt.

Tineke Snel stelt voor om toch nog een aparte bijeenkomst aan te vragen met de voorzitter van
de participatieraad en alle wijkraden om over de verwachtingen te praten.
De wijkraad is er nog niet uit. Er is al meermalen op een bijeenkomst aangedrongen, tot nu toe
zonder succes, en op deze bijeenkomst was de belangstelling voor de wijkraden nogal mager.
De wijkraad vraagt zich af of het nodig is proactief te blijven als het gaat om de verwachtingen
ten aanzien van de rol van de wijkraden of de zaken maar even op hun beloop te laten en af te
wachten waar de Participatieraad mee komt.
(terug naar agenda)

5. Bijeenkomst Polobar 18 februari 2014
Tinka heeft de bijeenkomst bijgewoond. Er was een grote opkomst: politie, gemeente,
omwonenden en andere ondernemers in de omgeving van de Polobar. Ook de eigenaar van de
Polobar was aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst bleek dat er al een en ander was ondernomen om de geluidsoverlast te
beperken, maar dat omwonenden nog steeds last hebben van dreunende bassen.
 De bewoners hebben nu het directe telefoonnummer van de eigenaar en kunnen bellen bij
overlast.
 Ook wordt er een test gedaan m.b.t. geluidsgolven. Mogelijk kan, door bijvoorbeeld de boxen
anders op te hangen, overlast worden verminderd of voorkomen.
 De politie zal vaker langkomen, ook rond sluitingstijd.
 Het hek in de steeg mag er komen. De portiers van het nabijgelegen hotel zullen zorgen voor
openen en sluiten. Het hek moet wel door de omwonenden zelf betaald worden.
 Linda Vos van de gemeente zorgt dat er een verslag van de bijeenkomst komt.
De wijkraad besluit een financiële bijdrage te geven voor de aanschaf van het hek. Met de
aanpak van het geluid en een hek om de overlast in de Berkenrodesteeg te beperken, wordt de
situatie hopelijk genormaliseerd. De bijdrage van de wijkraad wordt bepaald op een derde van
de kosten, met een maximum van € 1.000,-.
Actiepunt: Bericht aan de bewoners over bijdrage wijkraad en verzoek om t.z.t. een kopie van
de rekening te sturen en aan te geven op wiens rekening de bijdrage van de wijkraad kan
worden gestort.
(terug naar agenda)

6. Stand van zaken Wijkraadsessies
Het gaat heel goed met de Wijkraadsessies. Op drie na zijn alle gesprekken gevoerd. De
verslagen van de gesprekken liggen bij Grim Bouwmeester. Er worden nog data geprikt met de
VVD, de SP en HaarlemPlus. Alleen van OPHaarlem is geen reactie ontvangen.
Op vrijdag 14 februari 2014 heeft het tweede artikel over de Wijkraadsessies in het Haarlems
Dagblad gestaan. Het artikel staat inmiddels op de website van de wijkraad.

Op 22 februari 2014 verschijnt in het Haarlems Dagblad nog een artikel over cameratoezicht.
Voor- en tegenstanders van cameratoezicht worden geïnterviewd. Namens de wijkraad zijn
Lucas en Grim uitgenodigd om deel te nemen. Het cameratoezicht komt ook in Wijkraadsessies
aan de orde en is vermeld in het artikel van 14 februari 2014.
Na afronding van de Wijkraadsessies worden de verslagen van de gesprekken gepubliceerd op
de website. Er wordt ook een resumé gemaakt waarin de standpunten van de verschillende
partijen per onderwerp naast elkaar worden gezet. Het resumé wordt aangeboden aan het
Haarlems Dagblad, Haarlem 105 en HaarlemDichtbij, met een verwijzing naar de verslagen op de
website.
Om de bewoners te informeren wordt een bericht over de wijkraadsessies samen met de
uitnodiging voor de jaarvergadering (2 april 2014) verspreid.
De wijkraad wil graag enkele nieuwe gemeenteraadsleden uitnodigen voor de jaarvergadering,
voor een ontmoeting en gesprek met de binnenstadbewoners.
Actiepunt: Grim (flyer met informatie over Wijkraadsessies en de jaarvergadering)
(terug naar agenda)

7. Foto’s voor de website
De leden van de wijkraad zullen na de Wijkraadsessies een buurtschouw doen en daarbij ook
foto’s maken die gebruikt kunnen worden ter illustratie van berichten op de website.
(terug naar agenda)

8. Verdeelsleutel notulisten
Voor het maken van notulen is een financiële vergoeding mogelijk. De vergoeding wordt
vastgesteld op 40-10 voor respectievelijk de notulist en de redacteur.
(terug naar agenda)

9. Wateroverlast
De wijkraad heeft een brief ontvangen van de heer Vernout uit de Warmoesstraat over de
aanhoudende wateroverlast. De heer Vernout is het niet eens met de bevindingen uit het
Warecorapport naar de wateroverlast door een hoge grondwaterstand. De heer Vernout heeft
zijn brief ter informatie aan de wijkraad gestuurd.
De wijkraad zal hem bedanken voor zijn bericht en vragen om de wijkraad op de hoogte te
houden.
Actiepunt: Inge (bericht aan de heer Vernout)
(terug naar agenda)

10. Rondvraag
1. Werkgroep Fietsparkeren
De Werkgroep Fietsparkeren gaat van start met een bijeenkomst op dinsdagmiddag 25
februari 2014. Aangezien dit een werkdag is, kan er vanuit de wijkraad niet worden
deelgenomen. Inge Zuurendonk is lid van de werkgroep en zal de ontwikkelingen volgen via
Pleio.
Actiepunt: Inge
2. Borrel Actiepartij
De wijkraad had een uitnodiging ontvangen voor een borrel van de Actiepartij op 9 februari
2014, waar kennis gemaakt kon worden met de leden en gesproken over de ontwikkelingen
in de wijk. Inge Zuurendonk is naar deze borrel gegaan. De bijeenkomst bleek echter de
aftrap van de verkiezingscampagne te zijn en er was helaas geen gelegenheid te spreken
over wijkzaken.
3. Persbericht Onkruidbestrijding
De gemeente heeft een persbericht uit laten gaan over onkruidbestrijding. Daarin is
opgenomen dat de gemeente ook een beroep doet op de inwoners om hun eigen straat
onkruidvrij te houden. De wijkraad is benieuwd naar hoe de gemeente de inwoners hiervan
op de hoogte stelt.
Actiepunt: Grim
4. Financiële verantwoording
Tinka Nas heeft de financiële stukken naar de gemeente gestuurd. De wijkraad heeft in
2013 wat budget overgehouden en dat zal worden teruggestort.
5. Kruisweg
De bewoners van de Kruisweg hebben een gesprek gehad met wethouder Mulder op
11 februari 2014. De bewoners hebben de wijkraad een terugkoppeling gestuurd (e-mail
van 12 februari 2014). De uitkomst was dat de gemeente de bewoners niet (financieel)
tegemoet wil komen in de schade aan de woningen die door trillingen is veroorzaakt. Voor
zover er nu nog verkeershinder is, komt deze pas aan de orde bij de eindevaluatie van het
Stationsplein en dat is niet eerder dan in de tweede helft van 2015.
6. Overlast restaurant Nobel
Mevrouw Sinkeler, bewoonster van Spaarne 34, vraagt aandacht voor de overlast van
restaurant Nobel. Het terras van Nobel is veel langer open dan is toegestaan. De gemeente
weet dit en er zouden ook al boetes uitgedeeld zijn, maar dat helpt niet. De bewoners
maken zich ook zorgen over het feit dat Nobel er een pand bijgekocht heeft (Spaarne 32)
om er een Italiaans afhaalrestaurant van te maken en er kookcursussen te geven. Spaarne
32 heeft al jarenlang geen horecabestemming meer (is gebruikt als woonhuis) en het pand
wordt ook niet aangepast om geluids- en stankoverlast tegen te gaan. De bewoners vragen

zich af of er wel vergunningen zijn afgegeven voor de verbouwing en het gebruik als
horecainrichting.
Actiepunt: Inge (bericht op Pleio met vraag naar bestemming pand & vergunningen)
7. Punten voor het OOC
Kees Rol heeft gevraagd om punten voor het komende OOC aan hem door te mailen,
aangezien hij deze avond verhinderd is naar de vergadering te komen.
1) De overlast op het Philip Frankpleintje. Er komt nog een melding op Pleio, maar de
wijkraad heeft berichten gekregen over rondhangen bij- en wildplassen tegen het
monument.
2) Overlast bij het Hofje van Bakenes: sinds de Philharmonie is verbouwd en men hier ook
(dance)feesten organiseert in de grote zaal, trillen de bewoonsters van het Hofje bij dit
soort feesten uit hun bed. De verlaagde vloer van de grote zaal van de Philharmonie zou
hieraan debet zijn.
3) De verkeerssituatie op de kruising Parklaan/Nassaulaan ter hoogte van het Kenaupark is
volgens de wijkraad nog niet duidelijk genoeg. Wie stopt nu voor wie?
4) De situatie bij restaurant Nobel. Vragen naar ten eerste de openingstijden van het terras
van Nobel en ten tweede de bestemming van- en vergunningen voor Spaarne 32.
Actiepunt: Inge (bericht aan Kees)
(terug naar agenda)

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

