
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 24 september 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

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

 
Bezoekers  Mevr. M. Schade   bestuurslid St. Vrienden v.d. Bakenes 
   Dhr. A. van Minderhout   voorz. Wijkraad Vijfhoek/Raaks-Doelen 
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Verdeelsleutel wijkradenbudget 

4. Toekomst en rol wijkraden 

5. Hotel De Ripper 

6. Serious Request op de Grote Markt (18 - 24 december) 

7. Zonnepanelen (Bakenes & Jacobijnenstraat) 

8. Pleio (divers)  

9. Rondvraag 

10. 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 van 25 juni 2014 worden zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. 

 

Actiepunt: Grim 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Verdeelsleutel wijkradenbudget 
Tinka heeft de vergadering op 10 september 2014 over de verdeelsleutel van het wijkraden-

budget bijgewoond. De verdeelsleutel is vastgesteld op € 7.800,- (per jaar). Het huidige budget 

van € 10.000,- wordt afgebouwd tot € 7.800,- in vijf jaar. Over het budget voor Leefbaarheid en 

voor Bewonersondersteuning bestaat nog veel onduidelijkheid. Er komen tegenstrijdige berichten 

vanuit de gemeente. Het is wel duidelijk dat nog meer korten op de budgetten, het werk van de 

wijkraden onmogelijk maakt. Op 6 oktober vindt op uitnodiging van de wijkraad Vijfhoek/Doelen-

Raaks een gesprek plaats met wethouder Jack van de Hoek en stadsverbinder Hans Vriend. Hier 

zal ook het wijkradenbudget aan de orde komen.  
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Toekomst en rol wijkraden 
Op 6 oktober vindt op uitnodiging van de wijkraad Vijfhoek/Doelen-Raaks een gesprek plaats met 

wethouder Jack van de Hoek en stadsverbinder Hans Vriend. De wijkraden van Haarlem centrum 

zijn hiervoor uitgenodigd. Kern van de discussie draait om het bestaansrecht en het voortbestaan 

van de wijkraden. Het is aan de wijkraden zelf om het draagvlak te vergroten en het eigen 

bestaansrecht te (her)formuleren. De wijkraad Binnenstad heeft hiervoor twee jaar geleden een 

enquête gehouden met een goede respons. Er wordt gewezen op het bestaan van de Verordening 

op de Wijkraden, waarin wordt beschreven wat er van de wijkraden wordt verwacht. Conclusie is 

echter wel dat de wijkraden zelf een eventuele wegbezuiniging niet kunnen voorkomen. 
 

  

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

5. Hotel De Ripper 
Grim geeft een update van de stand van zaken rond het voorgenomen hotel De Ripper. De 

ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt na de Raadscommissievergadering van  

18 september jl.. Ook de media heeft er aandacht aan besteed (artikel in Haarlems Dagblad en 

interview met Grim en buurtbewoner dhr. Ploos van Amstel bij RTV Noord-Holland). Uiterlijk 

medio november moet er een reactie zijn gegeven op de vier zienswijzen die door verschillende 

groepen van bewoners zijn ingediend. 
 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Serious Request op de Grote Markt (18 – 24 december) 
Er is bij bewoners in het centrum van Haarlem veel onrust ontstaan door de aankondiging dat 

Serious Request in de weken voor kerst naar Haarlem/Grote Markt komt. De gemeente heeft een 

brief gestuurd naar omwonenden, maar het verspreidgebied vrij klein gehouden. Belangrijke zorg 

is de versterkte geluidsoverlast, die mogelijk 24 uur per dag zal aanhouden. Vragen hierover op 

Pleio zijn niet beantwoord. Ook de wijkraad spreekt haar zorg uit over de overlast die dit 

evenement heeft voor omwonenden zal hebben. De gemeente houdt een informatiebijeenkomst 

op 1 oktober a.s.. Inge stelt voor deze bijeenkomst aan te kondigen op de website van de wijkraad 

en mondeling of zo nodig schriftelijk duidelijkheid te vragen voor de bewoners. 

 

 Arjan van Minderhout stelt dat het belangrijk is op dit punt als wijkraden van Haarlem centrum 

gezamenlijk op te trekken, wellicht door middel van een open brief. Marianne Schade merkt op 

dat mogelijk ook de kerstviering in de Grote Bavokerk in het gedrang komt door dit evenement. 

Dit is ook een punt voor de bijeenkomst op 1 oktober. 
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Zonnepanelen (Bakenes & Jacobijnenstraat) 
Er zijn twee verzoeken geweest om hulp bij plaatsing en stimulering van zonnepanelen: uit de 

Bakenes en Jacobijnestraat. Inge heeft beide verzoek(st)ers met elkaar in contact gebracht. Voor 

de wijkraad is verder geen (inhoudelijke) rol weggelegd. 
 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Pleio (divers) 
Pleio is het communicatieplatform van de gemeente. Inge heeft dit punt ingebracht omdat er nog 

steeds geen reactie is op de onderwerpen die door de wijkraad op Pleio zijn gezet. Dit zijn: 

a) Inzage in documenten 

b) Hoe zit het nu met Nobel 



 

 

 

c) Welke prioriteiten zijn er voor de aanpak van slecht wegdek 

d) Contact met Jeroen Fritz (PvdA) 

 

Jeroen Fritz (PvdA) heeft aangegeven graag contact te onderhouden met de wijkraad. Inge stelt 

voor hem te benaderen en in te schakelen. De wijkraad stemt hiermee in.  
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Rondvraag 
1. Parkeervisie van de wijkraad 

Kees vraagt in het kader van het OOC-overleg naar de ‘parkeervisie’ van de wijkraad. De 

wijkraad heeft zich hierover eerder uitgesproken en blijft bij de eerder geformuleerde 

standpunten. Zie hiervoor de brief aan dhr. Van Doorn d.d. 29 april 2012. Voorts is het van 

belang dat bewoners vooraf worden geïnformeerd over verhoging van tarieven, zoals over de 

verhoging van het tarief voor de parkeervergunning met zo’n € 40,- per jaar. Een vraag voor 

de OOC is wat bewoners voor deze forse verhoging terug krijgen. 

2. Hek Berkenrodesteeg 

Tinka vraagt na of het hek van de Berkenrodesteeg uit het leefbaarheidsbudget kan worden 

betaald??? 

3. Fietsenoverlast bij station 

Grim meldt de fietsoverlast in de nabijheid van het station. Tijdens de Wijkraadsessies is 

gebleken dat veel partijen er voorstander van waren om de leegstaande parkeergarage 

Beijnes hiervoor te gaan gebruiken, maar hiermee is tot op heden niets gedaan. Wat is het 

huidige standpunt van de gemeente ten aanzien van dit onderwerp en deze snelle, goedkope 

oplossing? 

Actiepunt: Kees (OOC)  

4. Vervangend busverkeer naast Beijneshal 

Grim meldt tevens dat er door bewoners en horeca klachten zijn geuit over de 

(geluids)overlast van het vervangende busvervoer van de NS, dat veelal ’s avonds en ’s nachts 

met stationaire motor staat te brommen op de Jansweg naast de Beijneshal. Men begrijpt 

niet waarom dit niet op het (speciaal voor busverkeer ingerichte) Stationsplein kan. 

Actiepunt: Kees (OOC)  

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

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


