
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 26 november 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

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

 
 

Agenda: 

 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Tiny Forest 

4. Natuur in Haarlem 

5. Bijeenkomst De Stekker dd 2 december 2014 

6. Tweede informatiemarkt Serious Request 

7. Plaatsing hek Berkenrodesteeg 

8. Voorstel nieuwe sluitingstijden horeca 

9. Email van bewoners Heiliglanden 

10. Hulploketten 

11. Verslag Flinty’s 

12. Vergaderdata 2015 vaststellen 

13. Belangstellende voor de wijkraad 

14. Rondvraag 

15. Sluiting vergadering 



 

 

 

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

 

(terug naar agenda)  

 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
In verband met de late ontvangst van de notulen wordt iedereen verzocht er thuis naar te kijken 

en binnen een week te reageren. Daarna kunnen de notulen op de website geplaatst worden. 

 

Actiepunt: Allen resp. Grim (geen op- of aanmerkingen ontvangen; online geplaatst) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Tiny Forest 
De Wijkraad heeft een e-mail ontvangen van de gemeente (mevrouw Diana Bakboord, 29 

oktober 2014) over een plan van IVN om in de gemeente zogenaamde Tiny Forests aan te leggen 

(boomgroepen van ongeveer 10x10) die door de buurt onderhouden worden. De gemeente 

vraagt of de wijkraden plaatsen weten waar een Tiny Forest kan komen. De Wijkraad weet geen 

locaties en ook de wijkecoloog kon niet helpen. Er is in de binnenstad ook niet voldoende ruimte 

voor voldoende ondergrondse containers i.v.m. de kabels en leidingen in de grond. Het is 

overigens wel een heel sympathiek idee: hoe meer groen, hoe beter. 

  

Actiepunt: Inge Zuurendonk (terugkoppeling aan de gemeente (gedaan op 28 november 2014)) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Natuur in Haarlem 
De Wijkraad heeft een verzoek ontvangen van Natuur in Haarlem met de vraag of de Wijkraad 

actief wil worden op het forum van de betreffende website. De Wijkraad zal een link op de eigen 

site plaatsen naar Natuur in Haarlem, maar ziet hier verder geen taak voor zichzelf weggelegd. 

Actiepunt: Grim Bouwmeester (plaatsen link) en Inge Zuurendonk (terugkoppeling naar Natuur 

in Haarlem), beide gedaan 3 december 2014)). 
  

(terug naar agenda)  

 
 

5. Bijeenkomst De Stekker op 2 december 2014 
De Wijkraad heeft een uitnodiging ontvangen van De Stekker. De Stekker heeft laten weten: 



 

 

 

De stekker stelt voor om op de plek van de voormalige Sint Nicolaasbrug een nieuwe verbinding 

tussen de binnenstad en oost te maken. Deze “sprong over het Spaarne” is de katalysator voor 

toekomstige gebiedsontwikkeling engenereert nieuw energie voor de openbare ruimte niet 

alleen voor de Houtmarkt, Spaarne, Koudenhorn, de lege gevangenis, het gebied rond de 

Amsterdamse Poort en de hallen van de NS maar maakt ook een geweldige slag richting de 

Amsterdamse Vaart, omliggende buurten en verder. 

De Wijkraad is wel benieuwd naar deze plannen. Tineke Snel zal naar de bijeenkomst gaan. 

Actiepunt: Tineke Snel 
 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Tweede informatiemarkt Serious Request 
Inge Zuurendonk is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst op 12 november 2014, die vooral 

bedoeld was voor omwonenden van de Nieuwe Groenmarkt en het Hortusplein. Dit worden zgn. 

overlooplokaties voor als de Grote Markt te vol wordt. Ook hier komt weer muziek en er worden 

grote schermen geplaatst zodat men kan volgen wat er op de Grote Markt gebeurt. Ook het 

eindfeest zal hier te volgen zijn. De gemeente stelt dat er maatregelen zijn genomen zodat m.n. 

de bewoners van de Nieuwe Groenmarkt nog wel hun huizen in en uit kunnen. Hoe dat zal gaan 

als de toeloop erg groot is, is ongewis. Wel is duidelijk dat de (geluids)overlast tot en met 

Kerstavond zal duren. Eerder had de Wijkraad begrepen dat het slotfeest zich zou beperken tot 

het Houtplein, maar er is dus een live-verbinding met locaties in de binnenstad. Het zal 

waarschijnlijk nog lang onrustig blijven… 

De Wijkraad denkt nog na over een meldpunt waar bewoners hun verhalen over en ervaringen 

met Serious Request kwijt kunnen. Indien mogelijk wordt hiervoor samenwerking met andere 

wijkraden in het centrum gezocht. We gaan hier op 10 december 2014 over verder. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Plaatsing hek Berkenrodesteeg 
De Wijkraad heeft een bijdrage in de kosten toegezegd (een-derde van de kosten met een 

maximum van € 1.000,-), maar dan moet het hek nog wel dit jaar geplaatst worden. Dat lijkt 

sowieso verstandig in verband met Serious Request. De plaatsing maakt vorderingen, zo heeft 

de Wijkraad van de bewoners vernomen, maar er is nog geen factuur ontvangen. 

 

Actiepunt: Tinka Nas (navragen factuur) 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

8. Voorstel nieuwe sluitingstijden horeca 
De wijkraden in het centrum maken zich zorgen over de voorgestelde nieuwe sluitingstijden. Er 

is al meer dan genoeg overlast van horeca en er is weinig tot geen enthousiasme voor meer 

nachtvergunningen. In elk geval zullen daar strenge eisen aan moeten worden gesteld: 

voldoende beveiliging en handhaving/politie-inzet, ook op de slooproutes en niet alleen op en 

direct rond de Grote Markt. 

Hugo van Wees en Tineke Snel zijn bij een bijeenkomst geweest die door Wijkraad Vijfhoek was 

georganiseerd (24 november 2014). Een verslag van die bijeenkomst volgt nog. Het verslag gaat 

ook naar de gemeente. 

Wijkraad Binnenstad meent dat er in het algemeen wel eens beter naar vergunningverlening en 

terrassen gekeken mag worden. Er wordt nu wel heel makkelijk van alles toegestaan, waarbij 

bewoners in de regel het nakijken hebben en met de overlast zitten. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Email van bewoners Heiliglanden 
De Wijkraad heeft een e-mail (21 mei 2014) gekregen van omwonenden van restaurant De Ark 

die veel overlast van dit restaurant hebben en waarvan de eigenaar zich – aldus de melding – 

weinig aantrekt van geldende regelgeving en de omwonenden. Bewoners vragen naar de stand 

van zaken van het overleg met de gemeente.  

 

Actiepunt: Inge (informeren over wat Wijkraad Binnenstad weet en verwijzen naar wijkraad HdK 

(gedaan 3 december 2014) 
 

(terug naar agenda)  

 
 

10. Hulploketten 
De Wijkraad heeft een verzoek ontvangen (30 oktober 2014) om informatie te plaatsen over de 

hulploketten (voorheen onder meer Stichting Release). De link zal op de website van de 

Wijkraad worden geplaatst. 

 

Actiepunt: Grim Bouwmeester 
 

(terug naar agenda)  

 

11. Verslag Flinty’s 
Lucas van Kessel is bij een bijeenkomst over de nieuwe locatie voor Flinty’s geweest (19 



 

 

 

november 2014). Het was de eerste keer dat informatie over de nieuwe locatie van Flinty’s werd 

gedeeld en er zijn nog veel punten waarop een antwoord moet komen. Geluidsoverlast, 

rookruimte (er is geen buitenruimte op de nieuwe locatie en de kans bestaat dat bezoekers voor 

de deur gaan staan roken), komt er voldoende handhaving beschikbaar, hoe zit het met de 

verkeersveiligheid (drukke weg), komt er een stalling voor fietsen en scooters? En wat zijn de 

gevolgen voor omwonenden en de bewoners van het Justine de Gouwehof? 

Wordt vervolgd. Lucas van Kessel houdt dit onderwerp voorlopig in portefeuille. 

 

 

(terug naar agenda)  

 

12. Vergaderdata 2015 vaststellen, plannen borrels 
Inge Zuurendonk zal een rooster maken voor 2015.  

De data voor de borrels komen op 10 december 2014 aan de orde. De nieuwjaarsbijeenkomst 

houden we het liefst voor 15 januari 2015. 
 

Actiepunt: Inge Zuurendonk (rooster maken, gedaan 1 december 2014) 
 

(terug naar agenda)  

 

13. Belangstellende voor de wijkraad 
Betrokkene is niet gekomen. Inge Zuurendonk zal contact met hem opnemen. 

 

Actiepunt: Inge Zuurendonk (gedaan, e-mail 3 december 2014) 
 

(terug naar agenda)  

 

14. Rondvraag 
1. Communicatie 

Grim Bouwmeester wil het in 2015 graag wat rustiger aan gaan doen in verband met werk 

en andere activiteiten. De nieuwe belangstellende voor de wijkraad (de heer Pierre 

Winkler) is ook actief als schrijver. Wellicht kan hij op het gebied van tekst & communicatie 

een helpende hand toesteken. 

2. Hugo en Pleio 

Hugo van der Wees kan nog niet op Pleio. Inge Zuurendonk zal het aan Hans Vriend vragen. 

Actiepunt: Inge  

3. Hugo en cameratoezicht 

Hugo van der Wees heeft een ingezonden brief gestuurd naar het Haarlems Dagblad over 

cameratoezicht. In plaats van de brief verscheen echter in de krant van 21 november 2014 



 

 

 

een artikel met onjuiste informatie en bovendien zijn NAW-gegevens. Hij heeft de krant bij 

voorbaat aansprakelijk gesteld voor eventuele hieruit voortvloeiende schade. 

4. Promotie op Facebook 

Grim Bouwmeester meldt dat het mogelijk is – tegen een kleine vergoeding – tijdelijk meer 

exposure te krijgen op Facebook. De Wijkraad kan deze mogelijkheid gebruiken om 

bepaalde activiteiten onder de aandacht te brengen en meer volgers te  krijgen. Het 

systeem houdt in dat gedurende een bepaalde periode bijvoorbeeld 15.000 Haarlemmers 

berichten over de Wijkraad in hun tijdlijn krijgen. De kosten hiervan zijn € 35,-. Dit kan ook 

samen met andere wijkraden waarmee de kosten dan kunnen worden gedeeld.  
 

5. Bussen op Jansweg 

Kan er nog iets gedaan worden aan de bussen die bij vervangend NS-vervoer met draaiende 

motor in de Jansweg staan? Inge Zuurendonk zal dit nog een keer op Pleio zetten).  

Actiepunt: Inge (gedaan 3 december 2014).   

6. Haarlem105 over Bakenessergracht 

Lucas van Kessel zou met Haarlem105/Johan Rijbroek spreken over de stand van zaken op 

de Bakenessergracht, maar dit gesprek is wegens ziekte uitgesteld. Er  is nog geen nieuwe 

datum. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

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

 


