
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 22 oktober 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

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

 
Bezoekers  Ingrid Jonker    bewoonster  
   Karin Nab    projectleidster Serious Request 
   Linda Vos    hoofd veiligheid en handhaving 
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Serious Request 

4. Verkoop en verbouwing Beijnescomplex 

5. Voortgang Hotel de Ripper 

6. Flinty’s 

7. Nieuwe locatie opvang dak- en thuislozen 

8. Gesprek met wethouder Van der Hoek 

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 24 september worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Jetty. 

 

Actiepunt: Grim 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Serious Request 
Er stond een goed stuk vanmorgen in het Haarlems Dagblad waarin Grim werd geciteerd. Er zijn 

nog niet veel antwoorden van de gemeente gekomen op onze vragen. Wel is duidelijk dat het 

geluid overdag 80 db zal zijn en ’s nachts vanaf 23.00 uur zal dalen tot 60 db. Linda de Vos en 

Karin Nab zijn aanwezig om Serious Request toe te lichten.  

 

Ingrid vraagt wat we vinden van de 80db die nu is aangekondigd. De omgevingsvergunning is 

nog niet afgegeven. Er zal ook door het aanwezige publiek simultaan worden gesprongen op de 

markt. Dit levert enorme trillingen op. Vanuit Leeuwarden is vernomen dat dit springen daar wel 

schade heeft aangericht, die niet was ingecalculeerd.  

 

Linda en Karin (projectleider) hebben een epistel meegebracht met antwoorden op al onze 

vragen.  

 

 Geluid: Wat zijn de eisen van S.R. qua geluid;  

er zal een evenementenvergunning worden afgegeven. Deze wordt volgende week 

gepubliceerd. 80 db is max; dit wordt aan de gevel gemeten. De DJ’s stellen de 

geluidsnorm bij naar gelang het aantal mensen dat aanwezig is. Er staat ook een podium 

bedoeld om extra cheques uit te reiken en voor kleine acts. Er is altijd iemand standby 

om geluid te meten. Er zal een apart telefoonnr. komen om te melden. Klagen kan ook 

via Twitter. Van 23.00 tot 9.00 uur mag 60db geluid worden gemaakt. 

 Verkeersmaatregelen:  

o Auto:  Rode loper,  Jansstraat, Krocht, Nieuwe groenmarkt en Nassaustraat 

worden afgesloten. 

o Fietsers mogen ook niet meer over de rode loper. Er komen extra 

fietsenstallingen.  

‘s Morgens voor 10.00 uur mogen fietsers wel over de betreffende straten 

fietsen. 

o Iedereen met een binnenstadvignet mag wel in de omliggende wijken parkeren.  



 

 

 

 Terrassen:  

Veel gezinnen zullen komen; piek tussen 17.00 en 21.00 uur. Ondernemers kunnen hun  

terras overkappen. Hier kunnen ze een vergunning voor aanvragen. De normale 

terrasregels blijven dan gelden, behalve op de Grote Markt; hier komen geen terrassen. 

Alleen de Brinkman, XO, etc. mogen een bar buiten installeren. 

 Overloop bezoekers:  

Nieuwe Groenmarkt en Hortusplein; op beide pleinen komt een podium. Tussen 15.00 

en 22.00 en op zaterdag tot 23.00 uur zullen hier acts mogen worden geprogrammeerd. 

Daar komen tappunten, die een uur na afsluiting van het programma moeten ophouden 

met de uitgifte van dranken. Er zullen verkeersregelaars worden ingezet bijvoorbeeld op 

de gedempte oude gracht. 

 Kerstvieringen:  

Op 13 en 14 december komt de Kerstmarkt op Damstraat en Koningsstraat.  

 Kerstsamenzang: 

Er zal geen kerstsamenzang zijn op de Grote Markt. Wel kan de kerstdienst in de kerk 

doorgaan. Serious Request zal namelijk om 22.00 uur afgelopen zijn. 

 Eindfeest:  

Op Dreef/Houtplein zullen van 16.00 tot 22.00 artiesten optreden. Dan arriveren de DJ’s 

op het Houtplein en wordt om 22.00 het eindbedrag bekend gemaakt. Dit is tevens het 

einde van het evenement. 

 

De wijkraad dankt Karin Nab en Linda Vos voor hun toelichting. 
  

 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Verkoop en verbouwing Beijnescomplex 
Bewoners hebben de vraag gesteld of wij iets weten over de verkoop van de Beijneshal en de 

parkeergarage. Dit is echter niet het geval; de wijkraad weet hierover niet meer dan er in de 

media over is gepubliceerd. Lucas zal de betreffende bewoners antwoord geven. 
 

Actiepunt: Lucas 
  

(terug naar agenda)  

 
 

5. Voortgang Hotel de Ripper 
Er is op het moment niets nieuws te melden over dit onderwerp. 

 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

6. Flinty’s 
Nu zit Flinty’s in de Fjord, het buurtcentrum in Schalkwijk. Er komt binnenkort een afspraak met 

alle wijkraden in het centrum, waarin zal worden gesproken over de voorgenomen verhuizing 

naar de Gedempte Oudegracht. 
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Nieuwe locatie opvang dak- en thuislozen 
Als het dan toch in het centrum moet, is dit een prima locatie. Vraag is wat er gaat gebeuren 

met de methadonverstrekking en de gebruikersruimte. Kees meldt dat dezen wel voorlopig in de 

Gravinnesteeg gehandhaafd zullen worden. Het beleid wordt dat er tegenover de locatie ING 

een gebied wordt gecreëerd waar men zich niet mag ophouden. Hier zal op worden 

gehandhaafd. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Gesprek met wethouder Van der Hoek 
Lucas is met de andere voorzitters van de wijkraden in gesprek gegaan met de wethouder. 

Onderwerp was het voortbestaan van de wijkraden. De verdeelsleutel, waar overeenstemming 

over is, wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorlopig wordt bestaansrecht erkend. De 

eerste jaren krijgen we sowieso nog budget; daarna zal het jaarlijks worden afgebouwd totdat 

de gewenste bezuiniging is bereikt. 
 

 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Rondvraag 
1. Cameratoezicht 

Linda meldt dat er momenteel gesproken wordt over de instelling van cameratoezicht op 

de hotspots tijdens Serious Request. Hierbij wordt gedacht aan Lange Veerstraat, 

Smedestraat en/of Koningsstraat. Dit zal  zo snel mogelijk worden opgestart. Er is in 2015 

geld voor gereserveerd. 

 

2. Kerstborrel 

Er wordt besloten om de volgende vergadering te beslissen over de vraag of de wijkraad dit 

jaar nog een kerstborrel zal organiseren. 

 

(terug naar agenda)  

 



 

 

 

 

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

 


