
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 10 december 2014 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Present 

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

 
Bezoekers  geen 
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

3. Vergaderrooster 2015 

4. Enquête n.a.v. Serious Request 

5. Nieuwjaarsborrel 

6. Rondvraag 

7. 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 zijn al rondgestuurd en worden ter vergadering goedgekeurd.  Op 21 november 

heeft het krantenartikel met het interview met Hugo over de overlast in de binnenstad in het HD 

gestaan. 

Er is nog niets vernomen van de heer van Zutphen met betrekking tot de plaatsing van het hek 

in de Berkenrodesteeg. Tinka zal hem nogmaals benaderen. 

 

Actiepunt: Tinka 
 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Vergaderrooster 2015 
Grim heeft aangegeven dat hij de wijkraad wil verlaten. Hij wil zich vrijer kunnen uiten. Hij blijft 

voorlopig wel de website van de wijkraad bestieren. Daar zijn we heel blij mee.  Er zullen in 2015 

ook weer werkavonden worden ingepland. De reguliere wijkraadsavonden blijven staan op  de 

laatste woensdag van de maand. De werkavonden zullen in principe worden gepland op de 2e 

woensdag van de maand; deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

Afwijkingen: 

 werkavond mei wordt 13e  

 reguliere vergadering februari wordt de 18e  

 29 april gaat naar de 22e    

 13 mei is werkavond 

 27 mei wordt regulier 

 Reguliere vergadering op 9 december 

Jaarvergadering wordt georganiseerd op 18 maart; de werk/voorbereidingsvergadering gaat dan 

naar 18 maart. 

  

Actiepunt: Inge zal het schema compleet maken en Grim zal dit schema op de website plaatsen. 
 

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

4. Enquête n.a.v. Serious Request 
Het idee is om samen met de wijkraden uit het centrum een enquête te organiseren na afloop 

van Serious Request. De bedoeling is om in kaart te brengen hoe de ervaringen waren met name 

van de bewoners van de binnenstad.  Eerst zal de andere wijkraden worden gevraagd of zij ook 

willen meedoen. De onderwerpen zullen gezamenlijk worden gedefinieerd.  (o.a. geluid, 

parkeren, bereikbaarheid, etc.). Het lijkt het beste om een online enquête te ontwikkelen en 

vervolgens via pushbericht de aandacht van bewoners vragen. 

Het kan ook via een enquêtesite, waarbij de kosten eventueel kunnen dan worden gedeeld 

tussen de wijkraden. Je kunt ook op Facebook berichten pushen op de tijdlijn. Dit moet wel kort 

na afloop van het evenement. 

 

Actiepunt: Lucas zal de andere wijkraden benaderen 
  

(terug naar agenda)  

 
 

5. Nieuwjaarsborrel 
De Nieuwjaarsborrel zal dit jaar niet worden georganiseerd. De eerstvolgende borrel met 

bewoners zal zijn op 18 maart na afloop van de jaarvergadering.  Ingrid Hamer, de nieuwe 

gebiedsverbinder, zal worden uitgenodigd voor de vergadering van 28 januari. Wethouder Jack 

van Hoek zal ook worden uitgenodigd voor deze vergadering. 

(terug naar agenda)  

 

6. Rondvraag 
1. Inge 

a. Nieuwjaarsreceptie gemeente is op maandag 5 januari in Gravenzaal.  

b. Enquête van Noord Hollands archief; Leo en Hugo zullen reageren 

c. Pierre Winkler; wil graag komen kennismaken. Hij zal worden uitgenodigd voor de 

volgende vergadering. 

d. E-mail naar Hr. Van Zutphen; Grim heeft mailtje opgesteld. Inge zal het mailtje 

versturen. 

2. Tineke 

 

a. Is naar de bijeenkomst van “Stekker” geweest; was interessant. Stekker betreft een 

groep architecten die allerlei mooie dingen hebben gemaakt in Haarlem. Ze hebben nu 

een plan ontwikkeld voor een nieuwe Nicolaasbrug; een fietsbrug van de Koudenhorn 

naar het nieuw te ontwikkelen gebied in Oost. Er is geen geld voor; ze willen het nu gaan 

proberen via crowdfunding.  Ze hebben ongeveer 1,5 ton nodig. Sympathiek idee. 

b. Samenwerking met andere wijkraden; krachten bundelen. Bijvoorbeeld met betrekking 



 

 

 

tot bepaalde onderwerpen; denk aan overlast, evenementen en parkeren. We zouden 

bijvoorbeeld ook samen kunnen bepalen wat  wel en niet kan in de binnenstad en op 

welke plek. Bij nieuwe projecten zal steeds worden bepaald of en hoe zal worden 

samengewerkt. Er is al een gezamenlijke reactie geschreven op het voorstel van de 

gemeente om de sluitingstijden te verruimen en/of vrij te geven m.b.t. de te verwachten 

overlast. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

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

 


