
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 28 oktober 2015 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter)  Present 

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

 
Bezoekers  Bewoners rond Bruxelles: 
    dhr. Cees van Dijk 
    dhr. Rogier Polman 
   Bewoner Korte Margarethastraat: 
    dhr. Nick Morsch 
 
 

 
Agenda 
 

1. Opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen vergadering 23 september 2015 vaststellen 
5. Stadsgesprekken over parkeren in Haarlem (mail 16 oktober jl.) 
6. Fietsparkeren (mail 19 oktober jl.) 
7. Verslag OOC 12 oktober 2015 (Kees Rol) 
8. Evaluatie Jazz&More – stand van zaken enquête (Tinka Nas) 
9. Overleg met gemeente op 2 november 2015 (Hugo van der Wees en Martin Favié) 
10. Deelname stadsgesprekken (mail 10 november jl.) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

1. Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 



 

 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Ingekomen stukken 

Ingrid Hamer heeft per mail van 29 oktober jl. de antwoorden op de ingezonden wensen op het 

Meerjarengebiedsprogramma (MJGP) gestuurd. Eventuele vragen hierover kunnen wij aan haar 

voorleggen 

4. Notulen vergadering 23 september 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.  

5. Stadsgesprekken over parkeren in Haarlem (mail 16 oktober jl.) 

Er ligt een uitnodiging van de gemeente om naar aanleiding van de reacties op het digitale platform 

en de oriënterende gesprekken op 7 november a.s. de bijeenkomst in De Lichtfabriek bij te wonen. 

Aanmelden kan via www.haarlemparkeert.nl. Vanuit de wijkraad zullen Martin en Tineke naar deze 

bijeenkomst gaan. De wijkraad vindt het belangrijk dat er aandacht is voor een betere verdeling van 

de parkeerdruk en -kosten in de binnenstad en de omliggende wijken. 

6. Fietsparkeren (mail 19 oktober jl.) 

Op 19 oktober jl. heeft Ingrid Hamer de (definitieve) beantwoording van de inspraakreacties op de 

voorstellen van de werkgroep fietsparkeren eerste tranche rond gestuurd. De commissie Beheer 

wordt geïnformeerd en de werkzaamheden kunnen binnenkort worden opgedragen aan 

Spaarnelanden. Hiermee is de provinciale subsidie veilig gesteld. 

7. Verslag OOC 12 oktober 

Kees heeft het hieronder opgenomen verslag gedaan. De volgende OOC vindt plaats op 14 december 

2015. 

 Presentatie Meerjarengebiedsprogramma (MJGP) door Fjedor Molenaar, Gebiedsmanager 
Binnenstad. De gemeente Haarlem is bezig met het ontwerpen van een digitaal platform 
waarop iedere burger in Haarlem kan zien wat er in zijn/haar wijk speelt m.b.t. ontwikkelingen, 
uitgevoerde werken,  en toekomstplannen. Het platform wordt geïntegreerd in de website van 
de gemeente Haarlem en moet, gedeeltelijk,  voor iedereen toegankelijk worden. Alle zaken die 
de gemeente uitvoert-beheert-plant worden in verschillende lagen in een plattegrond van de 
stad aangegeven. Ook kunnen alle gemeentelijke afdelingen zowel interne als externe mutaties 

http://www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl/
http://www.haarlemparkeert.nl/


 

 

 

aanbrengen. De externe mutaties zijn ook voor de burger toegankelijk en moeten zo actueel 
mogelijk zijn. Ook ideeën van de wijkraad kunnen ingebracht worden en van onze wijkraad 
wordt dan ook gevraagd om onze inbreng voor 2016 t.e.m. 2020 te geven (vóór 1 december). 
Dit gaat d.m.v. een invulsheet dat opgehaald kan worden via een link die met het verslag van dit 
OOC wordt meegezonden. E.e.a. gaat volgend jaar zijn beslag krijgen.  
 Leefbaarheidbudget dient voor het einde van dit jaar gebruikt te zijn anders vloeit dit terug 
naar de gemeente. Als een bepaalde wijkraad nog budget heeft en dit niet opmaakt kan het 
doorgeschoven worden naar een andere wijkraad die het graag wil gebruiken maar zijn budget 
al opgemaakt heeft.  
 Er volgt nog een uitnodiging m.b.t. het te voeren horecabeleid.  
 M.b.t. parkeren gaat er een stadsgesprek plaatsvinden (7 november)  
 Sus-teams zijn wél weer actief en worden aangestuurd door de Politie.  
 V.a. 11 november is er weer feestverlichting in de stad.  
 3x7: v.a. 5 november gaat de koopavond verdwijnen. In plaats daar van gaan de winkels do-
vrij-za pas om 19:00 uur dicht   
 Contacten over groen in de binnenstad lopen via Laurina van Dam van Spaarnelanden.  
 24-uurs opvang gaat op 15 november open. Er komt een kennismakings/kijkavond.  
 M.b.t. de overlast van Haarlem Jazz en onze vraag of er misschien meer plaskruizen geplaatst 
kunnen worden deelt Ingrid mee dat dit verschillende malen aan de buurt gevraagd is maar dat 
de bewoners zelf hier tegen zijn. Niemand wil zo’n ding voor zijn deur. Wel wil ze onderzoeken 
of het met grote evenementen voor bepaalde bewoners die extreem veel overlast ervaren 
mogelijk is om ze een of twee nachten elders onderdak te bieden (bijv. in een hotel)  
 Er gaat onderzocht worden of er een oplossing gevonden kan worden voor het laten 
uitstappen van toeristen uit touringcars. Er zijn hiervoor nauwelijks mogelijkheden en nu brengt 
dit bijv. bij het Frans Hals museum grote irritatie bij medeweggebruikers teweeg door de 
opstoppingen.  

 
 
8. Evaluatie Jazz&More 

In verband met de afwezigheid van Tinka, wordt dit onderwerp naar de volgende vergadering 

verplaatst. 

9. Overleg met de gemeente op 2 november a.s. over de Haarlemse Horeca 

Martin en Hugo zijn uitgenodigd door de gemeente om te komen praten over de ervaringen als 

bewoners met de Haarlemse horeca. 

10. Deelname stadsgesprekken (mail 10 oktober jl.) 

Het betreft een mail van de Stichting Stadsgesprekken opgericht naar aanleiding van eerder 

gehouden stadsgesprekken (zoals straatmuzikanten, parkeren) met het verzoek om als 

onafhankelijke en neutrale meedenker betrokken te worden bij toekomstige stadsgesprekken. 

Tineke heeft zich hiervoor reeds aangemeld. Het bericht zal ook op de website van de wijkraad 



 

 

 

worden geplaatst, zodat geïnteresseerde wijkbewoners zich hiervoor kunnen aanmelden. 

11. Rondvraag 

Bruxelles 

De heren Cees van Dijk en Rogier Polman vragen aandacht voor de overlastproblematiek rond 

Biercafé Bruxelles. Een aantal bewoners rond Bruxelles ervaren dat de overlast steeds meer 

toeneemt. Het is er langzamerhand ingeslopen maar de grens wordt steeds verder opgerekt. De heer 

Polman geeft aan dat hij inmiddels ieder weekend tot vroeg in de ochtend (5.00/6.00u) 

geluidoverlast ervaart. De bewoners lopen tegen een web van regels aan. Er is veel onduidelijk en het 

geeft hen een ongrijpbaar gevoel. De bewoners begrijpen dat het een kwestie van een lange adem 

wordt en vragen de wijkraad om advies. 

De wijkraad geeft aan dat het belangrijk is om een dossier te vormen en te blijven melden bij 

overlast. Dat kan onder meer via het Meldpunt Leefomgeving: 

 https://www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers/. Mails die via dit meldpunt binnenkomen, 

worden altijd geregistreerd en beantwoord. Ten aanzien van het horecabeleid van de gemeente 

kunnen bewoners op maandagavond spreken met de fracties van de politieke partijen. De wijkraad 

staat verder open voor het organiseren van een vergadering waarbij ook de gemeente wordt 

uitgenodigd om een toelichting te geven op het horecabeleid. Tot slot zouden de bewoners contact 

op kunnen nemen met bewoners die eerder met overlast te maken hebben gehad, zoals de heer 

Diederik Buijen (De Ark). 

Korte Margarethastraat 

De heer Morsch maakt zich als bewoner zorgen over de verkeersveiligheid in de Korte 

Margarethastraat. Er wordt vooral op het laatste stukje voor de Nassaulaan veel te hard gereden. Hij 

vraagt zich af wat er mogelijk is om hieraan iets te doen, bijvoorbeeld door middel van drempels. De 

wijkraad suggereert dat het plaatsen van plantenbakken de suggestie geeft van versmalling van de 

straat, zodat er minder hard gereden wordt. Deze plantenbakken kunnen door de wijkraad worden 

bekostigd uit het leefbaarheidsbudget. Bewoners moeten wel zelf de planten bewateren. Ook vereist 

dit vanuit de gemeente toestemming in verband met de veiligheid. Dit kan worden ingebracht op het 

volgende OOC in december. 

De  heer Morsch geeft bovendien aan geïnteresseerd te zijn in het werk van de wijkraad en hoopt bij 

de volgende vergadering opnieuw aanwezig te zijn. 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

https://www.haarlem.nl/ufs/ufsmain?formid=MOR&ebd=0&ebz=1_1411398343230

