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Agenda: 
 

1. Opening 

2. Financieel verslag 

3. Secretarieel jaarverslag 

4. Verslag portefeuillehouders 

5. Herbenoeming wijkraadsleden en voorstellen nieuwe leden 

6. Afscheid vertrekkende leden 

 

1. Opening 
Martin Favie opent om 20.00 uur de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Hij stelt de wijkraadsleden voor. Aanwezig zijn van de wijkraad binnenstad: 

Martin Favie, interim voorzitter wijkraad, Inge Zuurendonk, secretaris, Tinka Nas, 

penningmeester, Kees Rol, lid, Tineke Snel, lid, Grim Bouwmeester, lid. Martin deelt mee dat hij 

sinds kort de functie van interim voorzitter vervult omdat Lucas van Kessel langdurig ziek is. 

Hugo van Wees is vanavond afwezig omdat hij ziek is.  

De voorzitter memoreert waar de wijkraad voor staat: de wijkraad treedt op als 

vertegenwoordiger van de bewoners naar de gemeente toe en behartigt de belangen van de 

bewoners van de binnenstad in zijn algemeenheid, fungeert als een schakel tussen de gemeente 

en de bewoners en als spreekbuis, o.a. tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast willen we de 

bewoners zo goed mogelijk informeren over wat er speelt in de binnenstad. 

Wij gebruiken hiervoor als medium onze website (www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl). Verder 

staan we op facebook en hebben we een twitteraccount. Indien u ons wil bereiken kunt u het 

beste mailen of een bericht op de website achterlaten. U kunt zich ook abonneren via onze 

website. Als u dit doet dan ontvangt u automatisch een alert als er nieuws is. 

 (terug naar agenda)  



 

 

 

 

2. Financieel verslag 
Tinka Nas presenteert het financieel verslag. De wijkraad beschikt over twee afzonderlijke 

budgetten. Uit het eerste budget dienen de reguliere wijkraadskosten te worden betaald. Denk 

aan; Algemene secretariaatskosten, vergaderkosten, PR en media en huur wijkraadsruimte. De 

grootte van dit budget was dit jaar 10.063, - Uitgegeven is 7.647,- Dit betekent dat de wijkraad 

over het jaar 2.416,- zal terug betalen aan de gemeente. Het tweede budget is voor 

bewonersondersteuning. Hieruit kunnen kosten worden betaald die zowel bewoners als de 

wijkraad ondersteunen. Denk hierbij aan: kosten cursussen, enquêtes onder bewoners, inhuren 

van adviseurs e.d. Bewoners(groepen) kunnen ook een beroep doen op dit budget, bijvoorbeeld 

als zij een second opinion willen of als ze trillingen- of geluids- of andere metingen willen doen. 

Als zij een vraag hebben kunnen zij deze aan de wijkraad voorleggen. Het budget was dit jaar 

6.769,- Hiervan is 1.620,- uitgegeven zodat ook van dit budget 5.149,- zal terugvloeien in de 

gemeentekas. Eén van de bewoners merkt op dat dit jammer is ! Een andere bewoner vraagt of 

er dit jaar verzoeken van bewoners zijn afgewezen; dit is niet het geval. 

Er is nog een derde budget t.w. het ‘leefbaarheidsbudget’. Dit budget wordt echter door de 

gemeente beheerd. De wijkraad kan hier wel een beroep op doen. De gemeente bepaalt of het 

beroep wordt gehonoreerd. Uit dit budget kunnen kleine fysieke aanpassingen worden 

bekostigd, bijvoorbeeld: bloembakken, paaltjes of kleine verkeersaanpassingen. Daarnaast is dit 

budget bedoeld om de saamhorigheid in de buurt te versterken. Men kan dus ook voor een 

buurtfeestje, bingo, bbq of een klein festival op dit budget een beroep doen via de wijkraad. Het 

budget wordt wel elk jaar kleiner; dus het is zaak om aanvragen zo spoedig mogelijk in te dienen 

bij de wijkraad. 

(terug naar agenda)  

 
 

3. Secretarieel jaarverslag 
Inge Zuurendonk doet verslag van alle zaken die dit jaar voorbij zijn gekomen en zijn besproken 

tijdens de wijkraadsvergaderingen aan de hand van sheet waarop per maand de belangrijkste 

onderwerpen zijn vermeld. (zie bijlagen). Belangrijke onderwerpen afgelopen jaar waren: de 

uitgaans/horeca overlast, bezuinigingen en rol van de wijkraad in de toekomst; trillingen 

veroorzaakt door bussen en zwaar verkeer (o.a. op Parklaan en Gedempte oude gracht), 

wijkraadssessies (samenstelling van kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen toegespitst 

op de belangen van bewoners van de binnenstad; kieswijzer staat op de website), voornemen 

tot inrichting hotel de Ripper, Serious request, opstarten Flinty’s en nieuwe opvang daklozen. 
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4. Verslag portefeuillehouders 
Kees doet verslag van de ontwikkelingen met betrekking tot de daklozenopvang. Binnen de 

wijkraad houd hij zich o.a. bezig met de daklozen- en verslaafdenproblematiek. De 

ontwikkelingen op dit gebied hebben het afgelopen jaar eindelijk een plan voor een 24-

uursopvang op een nieuwe locatie opgeleverd voor de dag- en nachtopvang samen in één 

gebouw aan de Wilhelminastraat in het voormalige pand van de ING. Ook deze keuze is 

natuurlijk niet onomstreden en zorgt  in de buurt van deze locatie voor veel onrust.  Aan de 

andere kant gaat de gemeente hiermee een oude belofte aan de omwonenden van het 

Magdalenaklooster en de Bakenessergracht inlossen nl. de verhuizing van de opvang uit de 

binnenstad naar een andere plek.  

Het  gevoel van de Wijkraad voor de Binnenstad hierover  is  tweeslachtig  omdat  aan de ene 

kant eindelijk twee van de drie voorzieningen onze wijk verlaten maar wij aan de andere kant 

moeite hebben met het feit dat nu een andere (binnenstads)wijk met deze overlast opgescheept 

zit .   

Wat wel een positief punt is, is dat het beleid van de gemeente, politie en zorginstellingen m.b.t. 

deze problematiek de afgelopen jaren enorm is verbeterd. Er is meer en beter toezicht. Er wordt 

vanuit de zorginstellingen veel meer gewerkt aan behandeling en doorstroming van de 

verslaafden en ook de communicatie met de omwonenden verloopt beter. Politie en beveiliging 

dragen hun steentje bij aan het beheersbaar maken van de  situatie.  Ook  Wijkraad  Binnenstad 

heeft  de afgelopen jaren vele inspanningen verricht en input gegeven om tot deze verbeterde 

situatie te komen en wil als zodanig Wijkraad Vijfhoek-Raaks-Doelen,  als zij daar prijs op stellen, 

graag van advies  dienen.  

Wat van belang blijft is dat omwonenden een oogje in het zeil houden en overlast blijven 

melden. Ook zullen ze nu en dan aan overleggen deel moeten nemen om de betrokken partijen 

scherp te houden. Al met al niet ideaal maar de beleidsmakers vinden nu eenmaal, bijna 

obsessief, dat alles zich in de binnenstad uitsluitend op A1 locaties af moet spelen. Een ook voor 

ons nog altijd onbegrijpelijk uitgangspunt. 

Wat ook, vooral in de nabije toekomst, aandacht verdient is de schaalgrootte waarbinnen dit 

alles zich  af gaat spelen.  Straks krijgen gemeentes  de opdracht om eenieder die zich hiervoor 

aanmeldt van bed,  bad en brood te voorzien. Daarvoor  lijkt deze locatie in ieder geval niet 

geschikt.  Daarom blijft waakzaamheid  geboden.  

Tineke Snel heeft de portefeuille “sociaal domein”. Zij vertelt over de veranderende rol van de 

wijkraad. De wijkraad is benaderd door diverse zorgaanbieders met de vraag of wij als 

doorverwijzer c.q. intermediair wilden fungeren. De wijkraad heeft besloten dat wij hier niet aan 

meewerken. Wij hebben geen expertise op het gebied van de zorg. Hier zijn andere instanties 

beter voor toegerust. Wij kunnen wel bepaalde links die voor bewoners handig kunnen zijn op 

onze website plaatsen. Er lijkt ook een ontwikkeling gaande vanuit de gemeente waardoor de 

rol van de wijkraad als belangrijkste gesprekspartner zal inperken. De gemeente wil ook met 

groepen bewoners in gesprek. Welke rol de wijkraad dan nog moet vervullen en hoe dit 

financieel uit gaat pakken; is nog onduidelijk. Dit moet nog nader worden besproken. De 



 

 

 

gemeente wil hierover in gesprek met alle wijkraden. We wachten het af. 
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5. Herbenoeming wijkraadsleden en voorstellen nieuwe leden 
Martin stelt de herbenoembare wijkraadsleden nogmaals voor en vraagt of de zaal kan 

instemmen met herbenoeming. De zaal stemt in. Vervolgens stelt hij drie nieuwe leden voor die 

willen toetreden tot de wijkraad: Martin Favie, Pierre Winkler en Jetty Kooij. Hij stelt voor om 

deze leden ook bij acclamatie te benoemen. Een bewoner zegt dat zij het wel aardig zou vinden 

als de aspirant leden zich even voorstellen en kort vertellen waarom zij in de wijkraad zitting 

willen nemen. Dit gebeurt. Vervolgens worden ook deze nieuwe leden door de aanwezigen 

gekozen. De wijkraad is nu weer op volle sterkte; 9 leden.  

(terug naar agenda)  

 
 

6. Afscheid vertrekkende leden 
Grim Bouwmeester en Leo Hellinga nemen afscheid van de wijkraad. Leo is vanavond niet 

aanwezig. Grim heeft onze website geheel vernieuwd en beheert deze ook. Daarnaast heeft hij 

een nieuw logo voor de wijkraad verzorgd. Verder is hij erg actief geweest tijdens de 

wijkraadssessies. Hij heeft toegezegd dat hij voorlopig voor de wijkraad de website zal blijven 

bestieren. Daar is de wijkraad blij mee. Hij wordt hartelijk bedankt voor al het werk dat hij de 

afgelopen jaren heeft verricht. 

Met dit onderwerp wordt het eerste gedeelte van de vergadering afgesloten.  

(terug naar agenda)  

 
 


