
 

 

  

 

  

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015 
 
 
 
 
 

 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter)  Present 

Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Present 
Lucas van Kessel   Afwezig 
Inge Zuurendonk   Present 
Tineke Snel    Present 
Pierre Winkler    Present 
Hugo van der Wees   Present 
Jetty Kooij    Present 

 
Bezoekers  Ingrid Hamer    namens de gemeente 
 

Agenda: 
 

1. Opening vergadering 

2. Verslag februari 2015 en verslag jaarvergadering maart 2015 

3. Ingekomen post 

4. Gebiedsprogramma 2016-2019 

5. Terrassenbeleid 

6. Vergadering 27 mei 2016 

7. Rondvraag 

8. Sluiting vergadering 

 

  



 

 

 

1. Opening vergadering 
Martin Favié opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor Ingrid 

Hamer die aanwezig is i.v.m. de bespreking van het gebiedsprogramma 2016-2019. 

Mededelingen Ingrid Hamer 

Ingrid Hamer heeft een aantal mededelingen: 

a. Het debat over straatmuzikanten is verplaatst naar dinsdag 12 mei 2015, om 18.00 uur. De 

locatie is nog niet bekend. 

b. Op 14 mei 2015 vindt plaats de inrichting van het monument ter herinnering aan vlucht 

MH17. 

c. De verontreiniging van het grondwater onder het voormalige Enschedecomplex wordt 

aangepakt. 

d. Een rioolgemaal op de Parklaan wordt aangepakt. 

e. In de Gonnetstraat is nieuwbouw gepland. De aanwezige panden met monumentale status 

worden daarbij ontzien. 

f. De Wijkraad Binnenstad krijgt een uitnodiging van Wienand van Dijk over de aanpak van de 

Kinderhuisvest. 
 

(terug naar agenda)  

 

2. Verslag februari 2015 en verslag jaarvergadering maart 2015 
Het verslag van februari wordt vastgesteld en zal op de website worden geplaatst. 

Martin Favié merkt op dat het lang duurt voordat verslagen van vergaderingen op de site 

worden geplaatst en bewoners er kennis van kunnen nemen. Hij stelt voor de verslagen sneller 

te plaatsen. Na het opstellen van het verslag zal het verslag door één meelezer worden 

gecontroleerd en dan naar Grim Bouwmeester worden gezonden om op de website te zetten. 

Zijn er later wijzigingen nodig, dan kan dat altijd nog. 

Dit voorstel wordt aangenomen en Pierre Winkler stelt zich beschikbaar als redacteur voor de 

verslagen.  

Het verslag van de jaarvergadering 2015 is klaar. Met dank aan Tinka Nas die deze avond op 

schrift heeft gesteld. Inge Zuurendonk zal de weergave van haar presentatie nog een keer 

doorlezen. Pierre Winkler doet de redactie en zal het verslag doorsturen naar Grim 

Bouwmeester voor plaatsing op de website. 

 

 

(terug naar agenda)  

 
 

  



 

 

 

3. Ingekomen post 
a. Een brief van 11 februari 2015 van de gemeente Haarlem over het budget Wijkraadskosten. 

De gemeente hoopt binnen drie maanden een beslissing voer de budgetten te nemen. 

b. Brief van 1 april 2015 van de gemeente Haarlem over het budget bewonersondersteuning. 

Voor Wijkraad Binnenstad is € 8.238 beschikbaar. In aanvulling hierop merkt Ingrid Hamer op 

dat het leefbaarheidsbudget per wijkraad in 2015 € 2.458 bedraagt. Als wijkraden 

gezamenlijk willen optrekken in bepaalde projecten, dan kunnen zij activiteiten samen 

financieren (zie ook punt 6).  

c. Een e-mail van 2 april 2015 van omwonenden van de Grote Markt over geluidshinder door 

een airco op het dak van Brinkmann. Deze melding is inmiddels op Pleio gezet. Er is nog geen 

reactie van de gemeente, maar de melders hebben al laten weten dat de airco niet meer dag 

en nacht staat te brommen. 

d. Een e-mail van 15 april 2015 van de gemeente over subsidie voor kleine groene initiatieven. 

e. Een e-mail van 22 april 2015 van omwonenden van de Rozenstraat over het pand van de 

voormalige Carfit. Dit pand is verwaarloosd, het ziet er niet uit en de bewoners vrezen voor 

de brandveiligheid. Melders vragen zich af wat er met het pand gaat gebeuren. Ingrid Hamer 

deelt mee dat de grond onder het pand vervuild is, waardoor verkoop van het pand erg 

moeilijk is. De eigenaar weet niet goed wat hij er mee aanmoet. Voor meer informatie kan er 

een e-mail naar antwoord@haarlem.nl. 

f. Een e-mail van mevrouw Jonker van 22 april 2015 over de terrassenoverlast (zie hieronder bij 

het betreffende agendapunt). Martin Favié zal deze e-mail beantwoorden (gedaan, 23 april 

2015). 

g. Een e-mail van 22 april 2015 van de mevrouw Ineke Klappe van de gemeente over de 

herinrichting van het Kennemerplein. Zij wil de plannen graag toelichten. Tinka Nas neemt 

contact op en zal haar uitnodigen voor de vergadering van 27 mei 2015 (gedaan, 23 april 

2015). 

h. E-mail van 16 april 2015 met een terugkoppeling van Jetty Kooij over de bijeenkomst van de 

klankbordgroep Parkeren per minuut. 

i. E-mail van Pierre Winkler van 20 april 2015 met een terugkoppeling van de bijeenkomst over 

fiscalisering van parkeren. 

 
Van de bijeenkomsten over het parkeren zal een kort, informerend stuk worden gemaakt voor 

de website. 

  

Actiepunt: Pierre Winkler 

 

Voor verdere bespreking: zie hieronder bij punt 7 
 

(terug naar agenda)  

 
 

  



 

 

 

4. Gebiedsprogramma 2016-2019 
Ingrid Hamer geeft een toelichting op de procedure en de stand van zaken.  

De Wijkraad heeft een oproep aan bewoners gedaan via de website om te melden wat zij van 

belang vinden voor het gebiedsprogramma. 

Het gebiedsprogramma 2015 is te raadplegen op de website van de gemeente.  

In deze besluitenlijst is bij punt 6 een aantal pdf-documenten opgenomen waarin het 

gebiedsprogramma nader wordt beschreven. 

Inmiddels wordt dus gewerkt aan het volgende plan. Een concept zal in mei 2015 worden 

afgerond. De verwachting is dat de Raad het nieuwe gebiedsprogramma in november 2016 zal 

vaststellen. 

De Wijkraad heeft al een aantal wensen: 

 Aanpak van het wegdek in de Korte Herenstraat en de Kenaustraat. 

 Voorzieningen voor fietsparkeren in de Lange Wijngaardstraat en de Nassaustraat. In de 

Nassaustraat is horeca gekomen terwijl de straat daar niet geschikt is voor is. Bezoekers 

komen veel met de fiets maar kunnen deze nergens kwijt. Fietsen blokkeren de stoepen en 

de entree naar de (afgesloten) parkeerplaats voor bewoners. 

 Aanpak van de verkeersdrempels op het Verwulft en andere locaties waar veel overlast is van 

trillingen door zwaar verkeer (Parklaan, Nassaulaan, Gedempte Oude Gracht). 

 Aanpak van de verlichting in de Pieterstraat. Dat is een mooi straatje maar het zit nog steeds 

met lelijke lantaarnpalen en muurlampen. 

Ingrid Hamer laat weten dat de Raad in juni 2015 beslist over een noodvoorziening tegen de 

overlast van zwaar verkeer op het Verwulft. 

 

  

(terug naar agenda)  

 
 

5. Terrassenbeleid 
De wijkraad heeft op de jaarvergadering en via e-mail meldingen gekregen dat 

horecaondernemers zich niet houden aan de regels voor terrassen. Volgens het terrassenbeleid 

moet er op de stoep ten minste 1,5 meter (algemeen) of 0,75 meter (in het autoluwe gebied) 

overblijven voor voetgangers, maar deze regel wordt aan de laars gelapt en er wordt volstrekt 

onvoldoende gehandhaafd. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, vooral voor voetgangers. De 

Wijkraad heeft dit zelf ook geconstateerd. Een voorbeeld is de bocht van de Smedestraat bij de 

Grote Markt en achter de kerk. Er is daar op de stoep geen enkele ruimte meer voor 

voetgangers, terwijl door de straat heel veel fietsers en ook auto’s rijden. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/24-maart/10:00/Gebiedsopgave-Haarlem-2015-2019-plus-de-gebiedsprogramma-s-2015-1


 

 

 

De vrij te houden ruimte voor voetgangers is geregeld in artikel 2:32b van de APV: 

Door de burgemeester wordt als regel gehanteerd bij de beoordeling van de terrasaanvragen dat 

in het zogeheten autoluwe gebied, waar slechts beperkt autoverkeer mogelijk is zoals 

bijvoorbeeld alleen trouwauto's, of bevoorrading tot 11.00 uur, minstens 75 centimeter (breedte 

rolstoel, kinderwagen) en elders in de stads minstens 150 centimeter voetgangersruimte vrij 

moet blijven. 

Ook worden terrassen na sluitingstijd niet opgeruimd en blijft meubilair op de openbare weg 

staan, terwijl dat niet is toegestaan. 

Op 16 mei 2015 (als het mooi weer is) zal de Wijkraad een terrassenschouw houden met 

centimeter en fototoestel in de hand. De verzamelde informatie wordt aan de gemeente 

gezonden met een verzoek strenger op te treden aangezien het hier de verkeersveiligheid 

betreft. Een mededeling hierover zal op de website van de Wijkraad worden geplaatst. Hugo van 

der Wees maakt een overzicht van de straten die de Wijkraad zal schouwen. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

6. Vergadering 27 mei 2016 
De vergadering van 27 mei 2015 zal gewijd worden aan diverse verkeersperikelen:  

a. parkeren per minuut 

b. fiscalisering van parkeren 

c. zwaar verkeer en trillingen 

 

(terug naar agenda)  

 
 

7. Rondvraag 
1. BUUV 

Tineke Snel heeft gesproken met mevrouw Bo Athmer van BUUV. Zij heeft een aantal 

voorstellen die wellicht uit het leefbaarheidsbudget gefinancierd kunnen worden. Het gaat 

onder meer om kleine tegemoetkomingen voor bewoners van de Binnenstad die veel 

overlast van evenementen ondervinden. Voorbeeld: In het weekend van 25/26 april 2015 is 

een deel van het centrum afgesloten in verband met het bloemencorso. Bewoners kunnen 

dit weekend niet met hun auto weg. Waarom krijgen deze bewoners niet een bos bloemen 

aangeboden als tegemoetkoming in het ongemak? Dan is een evenement niet alleen maar 

overlast. De Wijkraad vindt het een goed idee om het leefbaarheidsbudget voor dit soort 

zaken aan te wenden. Ingrid Hamer zal kijken of dit plan in het leefbaarheidsbudget past.   

2. Pieterpleintje 

Pierre Winkler meldt dat de overlast van hangjongeren rond het Pieterpleintje weer 



 

 

 

toeneemt. De jongeren zitten nu niet op het pleintje, maar hangen in het achterpad en 

maken lawaai en troep. De speeltoestellen op het pleintje zouden worden weggehaald, 

maar dat is nog niet afgerond. Ingrid Hamer geeft dit door aan handhaving. 

3. Melding Jansstraat 

Er is een melding van de bewoonster van Jansstraat 1 over de toenemende overlast van het 

restaurant naast haar woning. Zij heeft inmiddels contact met Linda Vos van Handhaving. 

 

(terug naar agenda)  

 
 

8. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. 


