
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 23 september 2015 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter)  Present 

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

 
 
Bezoekers  Wijkagent:    dhr. Edwin Sabelis 
   Verloskundigen:   mw. Marieke Apon 
        mw. Joyce Headley 
        mw. Nikkie Koper 
        mw. Cecile Lippes 
        mw. Marlies Piksen 
   CDA schaduwraadslid:   dhr. Ron Dreijer 
   Bewoners Jansstraat:   dhr. J. Lohman en mw. D. Lohman 
   Bewoners rond Bruxelles:  dhr. Cees van Dijk 
        dhr. Rogier Polman 
   Bewoner Spaarne:   dhr. Ernst van de Horst 

 
 
  



 

 

 

Agenda 
 

1. Opening vergadering 
2. Kennismaking met nieuwe wijkagent Stationsbuurt 
3. Aankleding entree centrum via Jansstraat (bewoners aanwezig) 
4. Mededelingen 
5. Notulen vergadering 24 juni 2015 vaststellen 
6. Aanbieden van bedrijfsafval n.a.v. vervuiling Tempeliersstraat 
7. Parkeerbeleid en verzoek parkeergelegenheid voor verloskundigen (e-mail 27 augustus 2015) 
8. Werkgroep fietsparkeren n.a.v. terugkoppeling bijeenkomst 31 augustus 2015 
9. Aanpak kademuren Nieuwe Gracht n.a.v. terugkoppeling bijeenkomst 2 september 2015 
10. Straatoptredens n.a.v. brief B&W 11 augustus 2015 (reactie wijkraad 2 september 2015) 
11. Aanhouden overlast Polobar n.a.v. melding bewoners 30 augustus 2015 
12. Sluitingstijden horeca en opheffen SUS-teams 
13. Brief wijkraad en reactie gemeente over terrassen 
14. Evaluatie Jazz&More n.a.v. meldingen bewoners over ernstige geluidsoverlast en overlast van 

bezoekers 
15. Ingekomen stukken 

A. Stand van zaken centrumstroom/Budget bewonersinitiatieven CO2-besparing 
B. Verkeersmaatregelen Jansstraat (reactie gemeente ontvangen op 3 september 2015) 
C. Incassoprocedure gemeente tegen de wijkraad 
D. Plaatsing zendmasten op de Beijneshal 
E. Uitnodiging bijeenkomst Ambassadeurs Haarlem Groener 
F. Terrasplannen langs het Spaarne 

16. Rondvraag 
 

  



 

 

 

1. Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Kennismaking met nieuwe wijkagent Stationsbuurt 

Een bijzonder welkom voor de nieuw aangestelde wijkagent Edwin Sabelis, die de Stationswijk tot 

zijn werkterrein heeft. De wijkagent stelt zich voor en geeft een korte toelichting op zijn werkterrein 

en werkzaamheden. Er is veel aandacht voor de problematiek op en rond het station. Er is een top 

tien samengesteld waarover overleg plaatsvindt met betrokken instanties. De situatie wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden en gemonitord. Aandachtspunten voor hem zijn voorts: het 

Kenaupark, begeleiding van jongeren, contact met Spaarnezicht, het opzetten van een kickboks- en 

voetbalgroep, Begijnhof en verder oriëntatie in de wijk door kennismaking en leggen van contacten, 

zoals nu met de Wijkraad. Dhr. Sabelis geeft aan doorgaans bereikbaar te zijn van maandag tot en 

met donderdag van 9.00-18.30u. De wijkraad plaatst een uitgebreider kennismakingsartikel met de 

wijkagent op haar website. 

 

7. Parkeerbeleid en verzoek parkeergelegenheid voor verloskundigen 

In verband met eventuele oproepbaarheid van de aanwezige verloskundigen, wordt dit onderwerp 

naar voren gehaald.  

In een eerdere email van 27 augustus jl. hebben de verloskundigen hun parkeerproblemen in de 

binnenstad kenbaar gemaakt en toegelicht. Zij willen deze problematiek graag inbrengen in de 

huidige discussie en stadsgesprekken rond het parkeerbeleid van de gemeente Haarlem. Het gaat om 

problemen met parkeren in de binnenste ring van het centrum in acute situaties en het niet dichtbij 

huis kunnen parkeren van verloskundigen die in de binnenstad wonen. In spoedsituaties moet er te 

lang naar de eigen auto worden gezocht en bovendien moet er veel materiaal mee. De 

verloskundigen zijn bovendien van mening dat het beleid scheef groeit, aangezien huisartsen eerder 

wel vergunningen/ontheffingen kregen, terwijl zij vaak niet meer in acute situaties werken of vanaf 

de huisartsenpost met chauffeur vertrekken. Deze vergunningen/ontheffingen worden niet 

ingetrokken en er is geen controle op. De gemeente geeft aan al jaren geen nieuwe 

ontheffingsborden meer te verstrekken vanwege de hoge parkeerdruk in de binnenstad. In 

Amsterdam worden wel ontheffingen verleend en is er bovendien een driemaandelijkse controle op. 

De wijkraad is van mening dat het (nieuwe) parkeerbeleid van de gemeente redelijk en eerlijk 

uitgevoerd moeten worden met een gelijke verdeling voor het centrum en omliggende wijken. De 

inspraak hiervoor is nog niet afgerond. Begin november zal een stadsbreed gesprek plaatsvinden 

over het parkeren in Haarlem. Er kan daarom nog aandacht worden gevraagd voor de problematiek 

van de verloskundigen binnen deze inspraak. De wijkraad adviseert de verloskundigen om hun 

problemen met het parkeren in de binnenstad te bundelen en op deze wijze de problematiek bij de 

gemeente/wethouder (nogmaals) bekend te maken. Bij praktische problemen die zich op dit 

moment voordoen, adviseert de wijkraad (overdag) parkeerzaken te bellen en te melden dat je 



 

 

 

noodgedwongen moet parkeren zonder vergunning. Pierre zal de verloskundigen ondersteunen bij 

hun reactie. 

 

3. Aankleding entree centrum via Jansstraat 

Dhr. Lohman geeft een toelichting. Hij vraagt aandacht voor de entree van de stad via de Jansstraat 

als onderdeel van de Rode Loper. Nu is het een vrij kale straat en het zou de entree ten goede komen 

om hier bijvoorbeeld bloembakken te plaatsen. Daarnaast zou een afsluiting met bewegende palen 

als sluitstuk van het project de Rode Loper de entree eveneens verbeteren. Dit laatste heeft de 

wijkraad - in het kader van verkeersmaatregelen Jansstraat/Smedestraat - aan de gemeente 

voorgelegd via haar contactpersoon, mw. Ingrid Hamer. 

Verder beschikt de wijkraad over een leefbaarheidsbudget waaruit initiatieven in de buurt kunnen 

worden gestimuleerd. Er kan door de wijkraad een aanvraag worden ingediend voor bloembakken, 

maar het is cruciaal dat het een initiatief van de bewoners zelf is. Bewoners dienen de bakken zelf te 

onderhouden. Het alternatief van bomen is een kwestie die bij de gemeente moet worden 

aangekaart, bijvoorbeeld door bij de betreffende commissie in te spreken. De bekostiging van bomen 

valt niet onder het leefbaarheidsbudget. 

Eerder heeft dhr. Lohman een brief aan B&W gestuurd over het ernstig verwaarloosde pand aan de 

Lange Wijngaardstraat 14. Door werkzaamheden o.a. bij café Bruxelles hebben omliggende panden 

schade opgelopen, waaronder ook dit pand. Het pand is een voormalig Joodse school en bewoners 

vinden het een verlies voor Haarlem als dit monument zou verdwijnen. Er is nog een reactie van de 

gemeente op de door de bewoners verstuurde brief ontvangen. 

 

4. Mededelingen  

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Notulen vergadering 24 juni 2015 vaststellen 

De notulen van de voorgaande vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Deze notulen zijn te raadplegen via de website van de wijkraad: www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.  

 

6. Aanbieden van bedrijfsafval n.a.v. vervuiling Tempelierstraat 

Door de betreffende wijkraad is aandacht gevraagd voor het afvalprobleem in de Tempelierstraat. 

Ook de wijkraad Binnenstad heeft melding gemaakt op Pleio van probleemgebieden, zoals de 

Kruisstraat. Inmiddels staan er meer en grotere containers in de Kruisstraat. De vraag is wel hoe het 

nu in de omliggende straten is gesteld. Het onderwerp is tevens in de OOC aan de orde geweest. 

Martin stelt voor dit onderwerp nogmaals te agenderen voor het komende OOC.  



 

 

 

8. Werkgroep fietsparkeren n.a.v. terugkoppeling bijeenkomst 31 augustus 2015 

Jetty is naar de bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst bleek nader verleg nodig met 

Spaarnelanden over een aantal locaties voor fietsplekken. Dit overleg heeft later die week 

plaatsgevonden. Op 28 september 2015 was de inspraakbijeenkomst over de door de wethouder 

overgenomen voorstellen. 7 oktober 2015 komt de werkgroep opnieuw bijeen om de 

inspraakreacties te bespreken. De wijkraad is echter verhinderd. Martin stuurt een afmeldbericht 

naar Ingrid Hamer. 

 

9. Kademuren Nieuwe Gracht n.a.v. terugkoppeling bijeenkomst 2 september 2015 

Inge en Jetty zijn naar de bijeenkomst geweest en doen kort verslag. Inge meldt dat zij schriftelijk 

vragen heeft ingediend met betrekking tot het onderhoud van de kademuren, de overlast van het 

extra vaarverkeer en bij de kades, het toezicht hierop en de vervuiling van dieselmotoren. 

Voorgesteld is om elektrische boten voorrang te verlenen bij nieuwe aanvragen en aandacht te 

geven aan toezicht en handhaving. 

 

10. Straatoptredens n.a.v. brief B&W 11 augustus 2015 (reactie wijkraad 2 september 2015) 

Na het stadsgesprek over straatmuziek heeft B&W in een brief van 11 augustus 2015 laten blijken het 

eerdere beleid van de gemeente voort te zetten. Zo komt er geen verplichte spreiding van 

straatmuzikanten. Inge meldt dat er weinig tot niets is overgenomen uit het stadsgesprek. Hierop 

heeft de wijkraad op 2 september 2015 een reactie gestuurd naar mw. Hamer, waarop nog geen 

reactie is ontvangen. Voorgesteld wordt om dit onderwerp in het OOC als agendapunt in te brengen 

en eveneens te aandacht te vragen voor evaluatie van het beleid. 

 

11. Aanhouden overlast Polobar n.a.v. melding bewoners 30 augustus 2015 

De overlast bestaat al gedurende vijf jaar. De gemeente geeft aan aandacht te hebben voor de 

problematiek. Er is inmiddels sprake van vervroegde sluiting, maar als er geen verbetering komt, 

wordt de maatregel  zeven dagen  dicht toegepast. Uit het gesprek met de gemeente naar aanleiding 

van de terrassenschouw blijkt bovendien dat het handhavingsteam slechts beperkte mogelijkheden 

heeft qua bezetting en tijd. Het team komt in actie als er een klacht komt. Dat betekent voor 

bewoners dat zij voortdurend moeten melden/klagen. 

 

12. Sluitingstijden horeca en opheffing SUS-teams 

De SUS-teams functioneren weer. Dit blijkt uit een mail van Ingrid Hamer van 23 september 2015. 

 

  



 

 

 

13. Brief wijkraad en reactie gemeente over terrassen 

Inge, Hugo en Martin hebben op 16 september 2015 een gesprek gehad met de gemeente over de 

bevindingen van de wijkraad naar aanleiding van hun terrassenschouw. De gemeente beroept zich op 

de uitsterfconstructie en is van mening daar niet te kunnen handhaven. Dus vergunningen die tot 

aan de stoeprand gaan, kunnen niet worden ingetrokken, maar er worden geen nieuwe 

vergunningen afgegeven. Het beleid is nu dat horeca melding moet maken van een terras, dat aan de 

voorwaarden moet voldoen (anderhalve meter van de stoeprand bij autoverkeer en 75 cm van de 

stoeprand in autoluwe straat). Voor de Grote Markt geldt specifiek beleid. Ten aanzien van de 

handhaving geldt, dat bij een klacht onderzoek wordt gedaan. Zonder klacht, geen handhaving. Inge 

maakt een verslag van het gesprek met de gemeente en zal dit op de wijkraadwebsite laten plaatsen. 

Dhr. Dreijer meldt dat vanuit het CDA ook is geklaagd over de uitstallingen (menuborden bijv.) die in 

een heel aantal gevallen leiden tot verkeersproblemen. 

 

14. Evaluatie Jazz & More n.a.v. meldingen bewoners over ernstige geluidsoverlast en overlast 

bezoekers 

Er zijn meldingen gedaan door bewoners van (geluids)overlast en overlast van bezoekers in 

omliggende straten. De wijkraad stelt voor dit onderwerp te bespreken in het OOC en naar 

aanleiding daarvan de gemeente te vragen naar een evaluatie van het evenement.  

 

15. Ingekomen stukken 

conform agenda 

 

16. Rondvraag 

De voorzitter bedankt de bezoekers voor hun komst. Helaas moet de wijkraad in verband met haar 

verhuizing afscheid nemen van Inge Zuurendonk. De voorzitter memoreert de enorme inzet van Inge 

voor de wijkraad en bedankt haar daarvoor. Op de volgende werkavond zal de wijkraad zich buigen 

over het overnemen van haar taken. 

 

17. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

  


