Notulen vergadering d.d. 24 april 2014

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

Bezoekers

Jetty Kooij

nieuw wijkraadslid

Agenda:
1. Opening vergadering
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
3. Kennismaking nieuw (aspirant) lid Jetty Kooij
4. Terugblik jaarvergadering
5. Fietsenoverlast Toneelschuur / Philharmonie
6. Digipanel
7. Planning buurtborrel
8. Voorstel wijkschouw
9. Update bijeenkomst verdeelsleutel wijkraadbudget
10. Aanvragen leefbaarheidsbudget
11. Spaarne 32 - Nobel
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

1. Opening vergadering
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.
(terug naar agenda)

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering
Notulen worden na een verhelderingsvraag van Tinka vastgesteld en zullen online worden gezet.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

3. Kennismaking nieuw (aspirant) lid Jetty Kooij
Jetty Kooij heeft gereageerd op de vacature van notulist die uitstond bij de VWC Haarlem. Zij
heeft al enige tijd interesse in een mogelijk lidmaatschap van Wijkraad Binnenstad Haarlem en
woont zelf op de Nieuwe Gracht.
Jetty heeft een achtergrond als jurist, is nu bezig met een eigen praktijk als mediator en doet
daarom ook vrijwilligerswerk als buurtmediator. De overige leden stellen zich aan Jety voor.
Lucas geeft enige toelichting op de vernieuwde werkwijze van de wijkraad.
De wijkraad geeft geen buurtkrant meer uit, maar gebruikt een meer moderne manier van
communiceren via Facebook en Twitter, Verder organiseren we wijkraadborrels om
binnenstadbewoners beter te leren kennen. Contact met de gemeente loopt vooral via Pleio en
de gebiedsverbinder Hans Vriend. Door de participatiewetgeving komen er mogelijk nieuwe
taken bij voor de wijkraad.
(terug naar agenda)

4. Terugblik jaarvergadering
De jaarvergadering was ondanks de geringe opkomst van bewoners uit de binnenstad een
succes. De voorzitter van de PvdA was ook aanwezig en heeft Lucas gecomplimenteerd met o.a.
de gehouden Wijkraadsessies rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
Enkele bewoners vanuit de Koningstraat waren duidelijk aanwezig om de voor hen toegenomen
horecaoverlast onder de aandacht te brengen. We stellen vast dat het jammer is dat bewoners
waarvoor we ons in het afgelopen jaar hebben ingezet niet aanwezig waren. Hoe kunnen we die
de volgende keer bij de jaarvergadering betrekken? Volgend jaar specifiek uitnodigen? Verder
was de lage opkomst mogelijk te verklaren door de recente gemeenteraadverkiezingen.
De locatie was goed, de voorzieningen ook. Deze ruimte is daardoor meer geschikt dan de

ruimte bij de Janskliniek.
Er komt nog een verslag van de jaarvergadering op de site met daarbij de presentaties van de
sprekers. Het financiële verslag van de wijkraad is primair bedoeld ter verantwoording aan de
gemeente en is uitsluitend opvraagbaar.
Hugo geeft een verslag van de rechtszitting over de Koningstraat. Leo was hier ook bij aanwezig.
Op 27 mei is de uitspraak.
(terug naar agenda)

5. Fietsenoverlast Toneelschuur / Philharmonie
Lucas heeft klachten gekregen over de fietsenoverlast bij de toneelschuur / Philharmonie.
Fietsen worden o.a. tegen de gevels van de woningen gezet, blokkeren de staat etc. Inge brengt
het in bij de werkgroep fietsparkeren.
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

6. Digipanel
Grim licht toe dat het Digipanel een ‘ledenstop’ heeft gehad en dat hij daarom nog geen artikel
heeft geplaatst. Momenteel is het weer opengesteld. Hij stelt voor om contact op te nemen met
de gemeente om na te gaan hoeveel respondenten er vanuit de binnenstad zijn. We weten dan
ook of we hier extra op moeten inzetten.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

7. Planning buurtborrel
Locatie Jacobijnensteeg t.o. Stedelijk Gymnasium. Voorstel datum: 14 juni. We maken zelf een
nieuwe flyer, 500 stuks. De partytent moet wel vervangen worden.
Het gaat om het gebied tussen: Gedempte Oudegracht, Lange Veerstraat, Anegang, Grote
Houtstraat, Koningstaat, Stoofsteeg, Jacobijnesteeg, Warmoesstraat, Prinsenhof, Zijlstraat,
Datum flyeren: ca 1 juni
Actiepunt: Lucas (vraagt vergunning aan)
(terug naar agenda)

8. Voorstel wijkschouw
Doel van de wijkschouw is een vooraf vastgestelde buurt door lopen en noteren wat er niet
goed is, foto’s maken en dit melden bij de gemeente. Voorstel voor dit jaar is om dezelfde buurt
te schouwen als die we voor de buurtborrel (punt 7) beogen. Tijdens de buurtborrel kunnen we
ook de bewoners om verbeterpunten voor de wijk vragen. Datum wijkschouw : 2 juli. Inge
meldt dit bij Hans Vriend en vraagt om deelname door de wijkagent .
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

9. Update bijeenkomst verdeelsleutel wijkraadbudget
Lucas en Tinka zijn hier naar toe geweest. Het budget is verdeeld in een basisbudget en het
budget bewonersondersteuning. Voor het leefbaarheidsbudget moet een aanvraag gedaan
worden.
Er is in totaal € 282.000,- te verdelen over 37 wijkraden, wat wordt afgebouwd tot € 230.000,De Amsterdamse Buurt heeft vragen gesteld over de verdeling; deze is niet transparant.
Er moeten nieuwe criteria gesteld worden waarop het budget verdeeld wordt, b.v. het aantal
bewoners, de sociale component ( inkomens, uitkeringen, sociale woningen) of een
demografische component. De verdeelsleutel is nu 70 ( populatie) / 30 (sociaal/demografisch)
Het basisbudget voor elke wijkraad bedraagt € 1.500,-.
In sommige wijken lopen het leefbaarheidsbudget en basisbudget door elkaar .
De penningmeester van de Koninginnebuurt maakt een nieuw rekenmodel. Op 1 mei is de
volgende bijeenkomst.
(terug naar agenda)

10. Aanvragen leefbaarheidsbudget
Er is enorm gekort op het leefbaarheidsbudget. De wijkraden moeten dit jaar tijdig de projecten
indienen om hiervoor nog in aanmerking te komen. De aanvragen moeten vallen onder
saamhorigheid voor de buurt of fysieke aanpassingen in de wijk.
Tinka heeft al ingediend:
- Buurtboenderij 2 (gebied rond Ripperdapark)
- Hek Berkenrodesteeg
- Poort bij Pieterpleintje graffiti vrijmaken
- Snoeien bomen Nassauplein
(terug naar agenda)

11. Spaarne 32 - Nobel
Dit is de uitbreiding van restaurant Nobel. Bedoeling is dat dit een ‘afhaalrestaurant’ wordt met
tevens catering. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven en de burgemeester
heeft het onlangs geopend. De vraag c.q. het probleem van de buurtbewoners is: wat is de
bestemming van het pand en welke vergunningen zijn er afgegeven? De gemeente geeft hier
geen antwoord op.
Inge gaat aan de bewoners melden dat het bestemmingsplan van het pand horeca 2 is (snackbar
/ geen alcohol). Ook zal Inge mevrouw De Boer mailen met de vraag over de vergunning die is
afgegeven.
Actiepunt: Inge
(terug naar agenda)

12. Rondvraag
1. Burgernet en brand Kleine Houtstraat
Kees : het burgernet heeft niet gewerkt bij de brand in de kleine Houtstraat. Kees vraagt na
bij het OOC of dit hieronder valt.
Actiepunt: Kees
2. Terras opstellen
Tinka: zijn er voorwaarden voor het opstellen van een terras? Nee, indien een café een
horecabestemming heeft hoeft er geen aparte vergunning worden aangevraagd.
3. Persberichten onder embargo
Hugo: zijn persberichten onder embargo standaard? Nee, toevallig was dit wel het geval
rondom Koningsdag. Alle wijkraadsleden krijgen deze berichten.
4. Artikelen in Haarlems Dagblad
Grim heeft contact gehad met Henk Geist van het Haarlems Dagblad, waarbij twee
mogelijke artikelen zijn besproken. HD is in mindere mate enthousiast over een follow up
van de Wijkraadsessies, omdat dit afhankelijk is van wat wij hiermee eventueel concreet
van plan zijn. Omdat er tot op heden onduidelijkheid is over de definitieve coalitie, hebben
wij hiermee nog weinig kunnen doen. Wel was HD erg geïnteresseerd in een artikel over de
overlast en mogelijke schade die in de binnenstad bestaat door toedoen van de grote
hoeveelheid (steeds zwaardere) bussen, en met name de rol die de gemeente hierin speelt.
Besloten wordt om HD hiermee te helpen, door ze in contact te brengen met
binnenstadbewoners die zich hierover bij ons hebben uitgelaten. Daarnaast stelt de
wijkraad dat het goed is als in het artikel wordt opgenomen dat de wijkraad eraan hecht
dat er een goede regeling komt, met bijvoorbeeld nulmetingen vooraf. Als wijkraad nemen
wij geen stelling over de oorzaak van ontstane schade, maar wij kunnen wel aangeven dat
de gemeente met de klachten anders om zou moeten gaan. Er moet meer aandacht komen

voor de gevolgen die deze projecten met zich meedragen.
Actiepunt: Grim
5. Jetty
Jetty: meldt zich aan als aspirant lid en draait mee als notulist.
6. Vacature notulist
Tineke : zal bij VWC de vacature voor notulist intrekken en meldt dat zij er de volgende
vergadering niet bij kan zijn.
7. Bijenoverlast en Natuur in Haarlem
Inge : moeten wij als wijkraad nog iets met de mail over de bijenoverlast? Dit kunnen we
opnemen op de website. Idem voor natuur in Haarlem, dit kan in een artikel. De mail over
de meeuwenoverlast laten we voor wat het is.
Actiepunt: Grim
(terug naar agenda)

13. Sluiting vergadering
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

