
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 18 februari 2015 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter)  Afwezig 

Martin Favié (voorzitter a.i.)  Present 
Tineke Snel (vicevoorzitter)  Present 
Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Present 
Inge Zuurendonk   Present 
Grim Bouwmeester   Afwezig 
Hugo van der Wees   Present 
Jetty Kooij    Present 

 
Bezoekers  Pierre Winkler    mogelijk nieuw (aspirant) lid 
    
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Binnengekomen berichten 

3. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 

4. Voorbereiding jaarvergadering 18 maart 2015 

5. Jongerenwerk in Haarlem (uitgaansgelegenheden en uitgaansoverlast) 

6. Onderwerpen komende vergaderingen 

7. Onderhoud Kinderhuisvest 

8. Verordening Wijkraden 

9. Rondvraag  

10. Sluiting vergadering 

 

  



 

 

 

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

Kennismaking met Pierre Winkler. Hij woont sinds 6 maanden  in de binnenstad (de Pieterstraat) 

en  wil mogelijk lid worden van de wijkraad. Pierre zal voor de jaarvergadering laten weten of hij 

als aspirant-lid wil toetreden. 

 

(terug naar agenda)  

 

2. Binnengekomen berichten 
1. Mail  van Jasper Drost ( wijkcontactpersoon van Groen Links )dat hij graag weer eens langs 

wil komen. Inge informeert hem over de vergaderdata. 

 

2. Bericht ontvangen van D66 dat er een contactpersoon is voor de wijkraden. 

 

3. Mail van een bewoner van de Nieuwe Groenmarkt over voldoende voorzieningen (sanitair 

enzo) en snel troep opruimen na een evenement. Inge antwoordt. 

 

4. Bo Athmer is de nieuwe contactpersoon  BUUV voor het centrum van Haarlem. Inge nodigt 

 haar uit voor de jaarvergadering. 

 

5. Mail ontvangen over de overlast van de bussen/zwaar verkeer. Door de overgang van 

klinkers op het Verwulft naar asfalt Gedempte Oude gracht, veroorzaakt het zwaar verkeer 

dat er langs rijdt trillingen en klappen die het huis doet schudden. Ook is er scheurvorming in 

de gevels, plafond en muren. Suggestie om Wienand van Dijk te vragen of dit onder zijn regie 

valt en zo ja dan de bewoners door te verwijzen. Inge mailt betrokkenen hierover en nodig 

de schrijvers uit voor de vergadering in april. 

(terug naar agenda)  

 

3. Vaststellen notulen voorgaande vergadering  
De notulen van 10 december 2014 worden vastgesteld. 

1. Nav punt 2: 

Tinka heeft contact gehad met Ruud v Zutphen, de vergunning is ontvangen, maar de 

brandweer wil geen toestemming verlenen. Het probleem is o.a. dat de steeg ook een 

vluchtroute is. De gemeente heeft hier ook problemen mee. Voorlopig wachten we af hoe dit 

verder gaat. 

2. Nav punt 4: 

Is het plan van een enquête nog actueel ? Lucas zou contact opnemen met de andere 



 

 

 

wijkraden, daar is niets uitgekomen. Besluit: de enquête komt te vervallen. 

Inge vraagt op Pleio naar de enquête die de gemeente heeft gehouden. 

 

Actiepunt: Inge 
 

(terug naar agenda)  

 
 

4. Voorbereiding jaarvergadering 
De jaarvergadering is op 18 maart 2015. 

Agenda: 

1. Opening en mededelingen 

2. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 

3. Secretarieel jaarverslag 2014 

4. Verslag portefeuillehouders 

5. Herbenoeming wijkraadsleden en voorstellen nieuwe leden  

6. Afscheid vertrekkende leden 

7. Pauze 

8. Thema : “ Vergunning  : rechten en plichten  

Alle portefeuillehouders presenteren een onderdeel. Inge vraagt Grim een PP te maken met 

logo wijkraad die we kunnen gebruiken. 

Voor het thema nodigen we net zoals vorig jaar mevrouw de Boer uit. Martin zal de 

contactgegevens opvragen bij Ingrid Hamer. 

Uitnodigingen:  Inge vraagt Grim ook weer een Flyer ( A5) te maken. Verspreiding door alle 

wijkraadsleden in het weekend van 7/8 maart. Tinka maakt de indeling voor de verspreiding. 

  

Actiepunt: diversen 
 

(terug naar agenda)  

 
 

5. Jongerenwerk in Haarlem (uitgaansgelegenheden en uitgaansoverlast) 
Vervalt, mevrouw Petra Klaassen  is niet gekomen, waarschijnlijk omdat de agenda niet op de 

site staat. Inge nodigt haar voor de volgende vergadering uit. 

 

Actiepunt: Inge 
  

(terug naar agenda)  

 
 



 

 

 

6. Onderwerpen komende vergaderingen 
Op de komende werkavond = 1 april  gaan we brainstormen over onderwerpen die we in 2015 

willen oppakken. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Onderhoud Kinderhuisvest 
Via Ingrid Hamer zijn prioriteitscriteria ontvangen.  Wat kunnen wij als wijkraad hier nog in 

doen? We willen Wienand van Dijk uitnodigen voor uitleg op de vergadering van 22 april.  We 

zullen de bewoners die vragen hebben gesteld  (Arthur Claassen, Miriam van Vuuren + Gregg 

Troutman) hier ook bij uitnodigen.  

Inge zal Wienand van Dijk uitnodigen. 

 

Actiepunt: Inge 
 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Verordening Wijkraden 
Wij zijn  het eens met de kritiekpunten van de heer Takes op de nieuwe verordening wijkraden, 

behalve met zijn voorstel een VOG verplicht te stellen voor wijkraadsleden. 

Inge laat hem dit weten. 

 

Actiepunt: Inge 
 

(terug naar agenda)  

 
 

9. Rondvraag 
1. Verslag bewonersoverleg Koningstraat/Stoofsteeg  met Horecaondernemers van De 

Stemming en Pitcher. 

Namens de gemeente was Linda Vos aanwezig en 2 medewerkers van handhaving. 

Het was een goed, open overleg met begrip voor elkaars standpunten. Er komt een verslag 

waarin de telefoonnummers van de horecaondernemers worden opgenomen, zij zijn 

bereikbaar bij overlast . 

2. OOC 

Kort verslag door Kees. Geen nieuwe punten. Graag meenemen naar komend overleg: de 

evaluatie van de aanpak straatmuzikanten. Wat is het beleid voor de komende zomer? 



 

 

 

Bij handhaving werkt het nieuwe beleid straatmuzikanten goed. 

3. Diversen 

1. Mailaccount regelen voor Martin en Pierre als hij toetreedt ( Grim vragen). 

 

2. Pierre vraagt hoe de communicatie gaat.  Het contact met de gemeente gaat vooral via 

Ingrid Hamer.  Hoe loopt de informatiestroom tussen wijkraad en bewoners ? Inge legt de 

werkwijze van Pleio uit.  

 

3. Kees gaat langs bij Lucas om te informeren naar zijn gezondheid ( + sleutel ophalen) 

 

4. 11 maart : bijeenkomst samenwerkende wijkraden . Hugo en Tineke zullen hier naar toe 

gaan. 

 

5. Ingrid Hamer en Jack van Hoek zal worden uitgenodigd voor de jaarvergadering (Inge) 

 

(terug naar agenda)  

 
 

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

 


