
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 28 maart 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 

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

 
Bezoekers  Hugo van der Wees   aspirant lid 
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Kennismaking Hugo van der Wees 

4. Voorbereiding jaarvergadering 

5. De Wijkraadsessies 

6. Rondvraag 

7. Sluiting vergadering 

 

  



 

 

 

1. Opening vergadering 
Lucas opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom is er voor de 

heer Hugo van der Wees, die vanavond is gekomen om zich voor te stellen. Hij heeft 

belangstelling getoond om met ingang van de komende jaarvergadering toe te treden tot de 

wijkraad. 

 

(terug naar agenda)  

 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 

 

Actiepunt: Grim 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Kennismaking Hugo van der Wees 
De wijkraadsleden stellen zich voor. Hugo vertelt iets over zichzelf. Hij  wil zich aansluiten bij de 

wijkraad omdat hij samen met diverse andere omwonenden van de Koningsstraat sinds een jaar 

in een gevecht is gewikkeld met de gemeente. Dit betreft met name de komst van een nieuwe 

horecagelegenheid, muziekcafé de Stemming, waardoor heel veel overlast is ontstaan. Op  

16 april dient een zaak bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank; men heeft gevraagd om 

herziening van het besluit tot toekenning van een vergunning, aanpassing van de openingstijden 

en aanscherping van de regels. Er worden door de gemeente stukken geproduceerd die multi-

interpretabel zijn. Regels worden door ambtenaren steeds anders uitgelegd en ambtenaren 

spreken elkaar tegen bij de uitleg van de regels. 

Er zijn drie cafés in de Koningsstraat die vreselijk veel overlast veroorzaken. 

Hugo vraagt of er ook een algemeen overleg is met de andere wijkraden. Dit is er niet, althans 

geen regulier overleg; vroeger was dit er wel. Maar dit is destijds doodgebloed, omdat er toch 

maar weinig gemeenschappelijke onderwerpen waren. In sommige gevallen waren er zelfs 

tegengestelde belangen. Het is misschien wel de moeite waard om eens te inventariseren of er 

onderwerpen zijn waarbij we wel gezamenlijk op kunnen trekken. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Voorbereiding jaarvergadering 
Besloten wordt om mevrouw L. Vos en mevrouw Mr H. de Boer (vergunningen) uit te nodigen, 

die kunnen vertellen over overlast, meldingen, wat kan en wat niet. Welke vergunningen zijn er, 



 

 

 

welke regels, hoeveel vergunningen worden er verleend, hoe wordt gecontroleerd en wat 

gebeurt er als men de regels overtreedt. 

Met betrekking tot de jaarvergadering wordt afgesproken dat Lucas zal  openen, daarna volgt 

een toelichting door de diverse wijkraadsleden over specifieke werkzaamheden dit jaar. Hierna 

volgt een kort verslag van de financiën, herverkiezingen en verkiezing van Hugo van der Wees 

(bij acclamatie). Na de pauze zullen de twee sprekers het overnemen en zal een discussie 

kunnen ontstaan met het aanwezige publiek. 

Actiepunt: Leo (uitnodigen mevr. Vos) & Lucas (uitnodigen mevr. Mr. De Boer) 
  

(terug naar agenda)  

 
 

5. De Wijkraadsessies 
Deze worden als zeer geslaagd ervaren. We hebben alle thema’s die belangrijk zijn voor de 

binnenstad voorgelegd aan vertegenwoordigers van alle politieke partijen. De antwoorden zijn 

uitgewerkt in verslagen en tevens kort samengevat in een spreadsheet.  

De reacties waren positief; veel mensen hebben onze samenvatting gebruikt als kieswijzer. De 

website heeft een record aantal bezoekers gehad, waarbij het resumé door honderden 

bewoners is bekeken. Het Haarlems Dagblad heeft ook gepubliceerd over de Wijkraadssessies. 

Voordeel is geweest dat we alle politieke partijen hebben gesproken, dat we de standpunten 

kennen en ook de toekomstige raadsleden nu gemakkelijker kunnen benaderen. 

In de nabije toekomst zullen we ons nog beraden op vervolgstappen en acties op basis van de 

sessies. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Rondvraag 
1. Earth Hour 

Earth Hour komt a.s. zaterdag in Haarlem. Inge heeft hier vragen over gesteld, want na 

afloop is er een groot evenement gepland op de Grote Markt. Dit is niet aangekondigd in de 

evenementenwijzer, en onduidelijk is of dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. 

2. Trillingen door bussen op Parklaan 

Noodoproep door bewoner mbt het busvervoer op de Parklaan, tussen Nassaulaan en 

Kruisweg.  De gemeente is al op de hoogte; zij gaan er iets aan doen maar niet dit jaar. De 

wijkraad kan hier verder niets voor hen  niets in betekenen. Inge zal een antwoord zenden. 

Actiepunt: Inge  

  



 

 

 

3. Onkruidbestrijding 

Grim heeft wat kritische vragen gesteld over de voorgenomen onkruidbestrijding in 

Haarlem in het komende zomerseizoen. Met name daar waar het het instappen van de 

gemeente betreft, mochten de binnenstadbewoners niet bereid zijn om vanuit de 

participatiegedachte zelf alle onkruid te verwijderen. Hans Vriend heeft hierop toegelicht 

dat er een actie is gepland, waarbij Spaarnelanden alle stoepgoten schoon gaat maken 

(ofwel, voedzame bodems verwijdert) en met heet water alle onkruid zal bestrijden. Dit 

moet de wildgroei van het vorige jaar onmogelijk maken. Bewoners worden hierover nog 

geïnformeerd.  

4. Overleggen over wijkraadsbudgetten 

Inge meldt dat er 27 maart een overleg is over de verdeling van de budgetten 

Ondersteuning wijkraden. Deze aankondiging is nogal kort dag; Tinka kan niet. Inge biedt 

aan om in haar plaats dit overleg bij te wonen. Volgende week is er een ander overleg over 

de verdeling van het leefbaarheidsbudget. Hier zal Tinka wel bij aanwezig zijn. 

Actiepunt: Inge en Tinka  

 

(terug naar agenda)  

 
 

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


