
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

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

 
Bezoekers  geen  
     
    

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Boomrondjes 

4. Horecaperikelen 

5. Contacten met Wijkcentrum Binnensteeds 

6. Trillingen en onderhoud wegdek 

7. Buurtborrel wijkraad omgeving Prinsenhof 

8. Werkgroep Fietsparkeren  

9. Afsluiting Berkenrodesteeg 

10. Persbericht informatieavonden preventie woninginbraken 

11. Rondvraag 

12. Sluiting vergadering 

 



 

 

 

1. Opening vergadering 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering. 

 

(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. Boomrondjes 
De wijkraad heeft een e-mail ontvangen van de gemeente (21 mei 2014) over het onderhoud 

van de boomrondjes. Bewoners die zelf boomrondjes willen onderhouden kunnen dat 

doorgeven aan de wijkraad, die de verzamelde aanmeldingen moet doorgeven aan de dagelijks 

beheerder van het gebiedsteam. Niet vermeld wordt per wanneer dat moet gebeuren en hoe de 

bewoners geïnformeerd gaan worden over deze actie. De Wijkraad is overigens ook niet 

geïnformeerd over deze actie en meent dat er door de gemeente beter gecommuniceerd moet 

worden.   

 

De wijkraad zal een reactie op Pleio zetten. Tinka Nas verklaart zich bereid de aanmeldingen van 

bewoners te verzamelen en door te geven. Vooralsnog is er één aanmelding ontvangen 

(bewoners Bakenessergracht). De wijkraad zal geen publiciteit geven aan de boomrondjes. 
  

Actiepunt: Inge Zuurendonk (melding op Pleio) en Tinka Nas (verwerken aanmeldingen) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Horecaperikelen 
De wijkraad heeft de laatste tijd meldingen ontvangen over 

 

- De Polobar (plaatsen hek); 

- Beinum (geluidsoverlast van het terras en muziek); 

- Biarritz (geluidsoverlast en mogelijk handelen in strijd met het bestemmingsplan); 

- Nobel (overlast terras); 

- Overlast Koningstraat/Stoofsteeg (overlast terras en muziek); 

- De Lange Heer (uitbreiding acitviteiten met De Lange Heerlijkheid). 

 

Ook is een melding ontvangen van bewoners van het Klein Heiligland (overlast De Ark) n.a.v. een 



 

 

 

artikel in het Haarlems Dagblad. De wijkraad is bovendien bezorgd over opmerkingen in het 

nieuwe Coalitieakkoord om de horecasluitingstijden vrij te laten. 

 

Het behandelen van de meldingen over de afzonderlijke locaties kost veel tijd en levert een 

beperkt effect op. Daarom wil de Wijkraad de krachten bundelen met de andere wijkraden in 

het Centrum en (Vijfhoek, Burgwal en Heiliglanden), alle meldignen inventariseren en een 

gesprek aanvragen bij de nieuwe wijkwethouder Centrum (Jack van der Hoek) en met de dames 

Vos (teammanager openbare orde en Veiligheid) en De Boer (vergunningen) van de gemeente. 

Ook zullen de fracties in de Raad benaderd worden. 

 

In aanvulling op de horecagelegenheden waarover de wijkraad door omwonenden is benaderd, 

geeft Grim een verslag van recente ontwikkelingen rond het voorgenomen hotel-restaurant De 

Ripper in de Ripperdastraat. Naar het schijnt laat de gemeente de nodige steken vallen in de 

procedures rondom de vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen. Dit niet tot genoegen van 

omwonenden, die zichzelf hebben georganiseerd en middels juridische stukken hun zienswijzen 

(en protest) aan de gemeente kenbaar hebben gemaakt. Grim beschikt over deze stukken en zal 

deze voor kennisgeving aan de overige wijkraadsleden verstrekken. 
 

Actiepunt: Lucas van Kessel (overleg met de wijkraden), Inge Zuurendonk (overzicht maken van 

alle meldingen) en Grim Bouwmeester (zienswijzen omwonenden De Ripper). 
  

(terug naar agenda)  

 
 

5. Contacten met Wijkcentrum Binnensteeds 
Punt wordt aangehouden in verband met de afwezigheid van Tineke Snel. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Trillingen en onderhoud wegdek 
Op dit moment lopen de problemen op de Parklaan en bij Kinderhuisvest/Kenaupark op. De 

problemen met het wegdek zijn bekend bij de gemeente. De gemeente heeft ook een 

prioriteitenlijst van plaatsen die als eerste in aanmerking komen voor onderhoud. De wijkraad 

kent deze lijst niet, en ook is niet bekend welke prioriteringscriteria er aangehouden worden. 

Voorgesteld wordt om deze lijst en criteria op te vragen, zodat de bewoners geïnformeerd 

kunnen worden. 
 

Actiepunt: Inge Zuurendonk (vraag op Pleio posten) 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

7. Buurtborrel wijkraad omgeving Prinsenhof 
De buurtborrel is op 14 juni 2014. De flyer is klaar en de vergunning is rond. De taakverdeling is 

als volgt: 

 

- Flyer laten drukken (500 stuks) en verspreiden: Tinka Nas en Hugo van der Wees; 

- Drankjes en hapjes bestellen: Tinka Nas; 

- Partytent regelen: Lucas van Kessel; 

- Regelen tafels en ijsblokjes: Kees Rol. 
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Werkgroep Fietsparkeren 
Van Wijkraad Vijfhoek is een conceptbrief voor bewoners van het centrum ontvangen. In de 

brief wordt bewoners gevraagd om plaatsen door te geven die volgens hen geschikt zijn om 

fietsen te stallen. Wijkraad Binnenstad zal een oproep op de site zetten.  

 

Inge heeft in de werkgroep Fietsparkeren twee voorstellen van de wijkraad gemeld die ook op 

Pleio staan: 

1. Tijdens de Wijkraadsessies voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben een aantal partijen 

aangegeven dat ze het een goed idee vinden om een deel van de parkeergarage bij het 

station te reserveren voor fietsen. Ik kon dit niet zo snel terugvinden in deze werkgroep, dus 

ik weet niet of het op de lijst staat van mogelijke oplossingen voor het 

fietsparkeerprobleem. 

2. Als er toch fietsen worden geplaatst op een locatie, is het dan iets om belijning aan te 

brengen op straat zodat fietsen in elk geval niet kriskras staan. 
 

Actiepunt: Inge Zuurendonk (tekst) en Grim Bouwmeester (plaatsen op de site) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Afsluiting Berkenrodesteeg 
De bewoners van de Berkenrodesteeg hebben nog een overleg met de gemeente over de 

afsluiting van de steeg. De bewoners zijn het er niet mee eens dat zij het hek zelf moeten 

betalen, terwijl de gemeente hekken op andere plaatsen wel heeft betaald. De wijkraad heeft de 

bewoners al een bijdrage aan het hek toegezegd, maar kan hier verder niets aan doen. 
 

 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

10. Persbericht informatieavonden preventie woninginbraken 
Op 10 juni 2014 is de informatieavond voor bewoners van het centrum. De bijbehorende poster 

staat op de website van de wijkraad. 
 

 

(terug naar agenda)  

 

  



 

 

 

11. Rondvraag 
1. Open brieven 

De wijkraad wil, in gevallen die daarvoor geschikt zijn, meer gebruik maken van het middel 

van de open brief. De eerste brief zal betrekking hebben op het parkeerbeleid. 

2. Ecologie 

De heer Tom van Spanje weet veel van groenvoorziening en wil graag meer bekendheid 

geven aan groen en groenonderhoud in de stad. De wijkraad zal hem uitnodigen voor een 

vergadering en overleggen wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld een groencolumn op de 

website. 

Actiepunt: Grim Bouwmeester (uitnodiging) 

3. Nieuwe wijkwethouder 

Grim Bouwmeester heeft de nieuwe wijkwethouder via Twitter gefeliciteerd met zijn 

benoeming en hem uitgenodigd voor een kennismaking met Wijkraad Binnenstad Haarlem. 

4. Dalurentarief parkeergarages 

De gemeente heeft een persbericht uit laten gaan over een speciaal dalurentarief voor 

bewoners van het centrum. Op zich een goed initiatief. Helaas zijn de daluren nogal 

ongunstig omdat de parkeervoorzieningen voor bezoekers voorrang krijgen. 
  

5. Omgevingsapp 

Via de omgevingsapp kunnen bewoners direct de beschikking krijgen over alles wat er in 

hun buurt aan de hand is, als daarvoor een vergunning is verleend: van bomen kappen tot 

evenementen. Een bericht over de omgevingsapp zal op de website worden geplaatst. 

Actiepunt: Grim Bouwmeester (bericht website) 

 

(terug naar agenda)  

 
 

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

 


