Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 24 juni 2015
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Wijkraadsleden

Martin Favié (voorzitter)
Tinka Nas (penningmeester)
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Jetty Kooij
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Bezoekers

Bea Gordens, Wiebe van Rij (Jacobijnestraat)
Esther Maarsen , Margreet Dams, Gerrit Moolswinkel, Han Kuikhoven,
Marianne Schade (Stichting vrienden van de Bakenessegracht)
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Vaststellen notulen voorgaande vergadering
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Afwikkeling terrassenschouw
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1.

Opening vergadering

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

2.

Vaststellen notulen voorgaande vergadering

De notulen van de voorgaande vergadering worden vastgesteld en zullen op de website van de
wijkraad worden gepubliceerd.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
a) Mail van Yno Dunnewijk (Pieterstraat) met een voorstel om de bruggen in de
Jansstraat/Kruisstraat met bloembakken te verfraaien. De wijkraad vindt het een sympathiek
voorstel en gaat een aanvraag doen via het leefbaarheidsbudget.( Tinka) Tineke stelt Yno
hiervan op de hoogte.
b) We hebben bericht ontvangen dat het hek in de Berkenrodesteeg geplaatst gaat worden en
wachten op de factuur voor het toegezegde bedrag.
c) Bericht van Han van Schaik dat Edwin Sabelis zijn opvolger is als wijkagent voor de
binnenstad. Inge nodigt hem uit voor de eerstvolgende vergadering.
d) Mailbericht van Nicolette Andriessen over de plannen rondom de bouw van appartementen
in het pand van de voormalige Carfit in de Rozenstraat. Zij hebben inmiddels voldoende
informatie ontvangen. Inge bericht haar dat het wat ons betreft nu afgehandeld is.
e) Verslag bijeenkomst wijkraden op 11 juni 2015. Tinka meldt dat er een landelijke conferentie
komt over de veranderende rol van wijkraden. We wachten op de uitnodiging voor deze
conferentie.
f) Verslag ontvangen van het Stadsgesprek op 12 mei 2015. Pierre (i.s.m. Grim) plaatst dit op de
website.
g) Mail Platform Haarlem Groener met vraag voor een wijkambassadeur. Pierre heeft een mail
gestuurd maar geen reactie ontvangen. We sluiten dit onderwerp.
h) Ingrid Hamer heeft ons het format aanvraag leefbaarheidsbudget toegestuurd.
i) Bericht van de Participatieraad over een ontstane vacature. We plaatsen deze vacature op de
website.
j) Maandag 6 juli is er een bijeenkomst in het stadhuis over het verplaatsen van de markt op
zaterdag. De wijkraad besluit om hier niet naar toe te gaan. Inge mailt de mening van de
wijkraad en de aanwezige bewoners: voorkeur voor de Zijlstraat.

4.

Sanering Klokhuisplein

De Bewoners van de Bakenessergracht doen verslag van een informatiebijeenkomst van de
gemeente voor de bewoners van de Bakenes, Damstraat en overkant van het Spaarne. Het betreft
het saneringsplan Klokhuisplein e.o. De door de gemeente verstrekte informatie gaat niet verder dan
dat er gesaneerd moet worden, dat er spoed bij is, maar geen gevaar voor de volksgezondheid
bestaat. Tot en met 17 juli kunnen de bewoners hun zienswijzen indienen, maar men weet niet goed
wat men ervan moet vinden, omdat de gemeente zelf nog niet weet hoe men daadwerkelijk gaat
saneren/uitvoeren.
De Stichting Vrienden van de Bakenes wil graag weten of en hoe de wijkraad hen kan ondersteunen.

De wijkraad adviseert om allereerst tijd te winnen om daarmee de buurt beter te kunnen
informeren. De procedure die gevolgd moet worden is als volgt:
a) bezwaar indienen
b) lijst met vragen indienen waarop een antwoord gegeven moet worden
De wijkraad wil ondersteuning geven bij het indienen van het bezwaar. Inge zal een concept
bezwaarschrift schrijven dat door de bewoners kan worden gebruikt. De wijkraad wil graag op de
hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkeling.

5.

Afwikkeling verkeersoverlast Kenaupark, Parklaan en Kinderhuisvest

Naar aanleiding van het gesprek met bewoners tijdens de vergadering van de wijkraad op 27 mei
heeft Pierre een brief gestuurd aan Ingrid Hamer om duidelijkheid te krijgen over de plannen van de
gemeente op dit gebied. Er is nog geen reactie ontvangen. Pierre stuurt een rappel.

6.

Afwikkeling terrassenschouw

Martin heeft een brief over de schouw naar de gemeente gestuurd met een cc naar Ingrid Hamer.
We wachten op een antwoord. Voor de vakantie stuurt Martin een rappel als er geen reactie komt,
daarna publiceren we de brief op de website van de wijkraad.

7.

Rondvraag
a. De aanwezige bewoners uit de Jacobijnestraat maken deel uit van een groep van
binnenstadsbewoners die wil onderzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk te investeren in
zonnepanelen. De groep wil een coöperatie oprichten of aansluiten bij een reeds bestaande
coöperatie. De bewoners komen vragen welke bijdrage de wijkraad zou kunnen leveren. De
wijkraad denkt dat een financiële ondersteuning voor het flyeren wel onder
bewonersinitiatief kan vallen. Ook wil de wijkraad een oproep voor een geschikt dak op de
website plaatsen; belangstellenden kunnen zich dan melden.
b. De oproep op de site van BUUV om bewonersinitiatieven voor de binnenstad heeft een
reactie opgeleverd van Ingrid Tuinambassadeur. We zullen haar oproep op de website
plaatsen, Tineke zal haar berichten.

8.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

