
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 25 november 2015 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter)  Present 

Hugo van der Wees ( wnd secretaris) Present 
Tinka Nas (penningmeester)  Present 
Kees Rol    Present 
Tineke Snel    Present 
Pierre Winkler    afwezig 
Jetty Kooij    afwezig 

 
Bezoekers  Gemeente Haarlem 
    Jack van der Hoek, wethouder  
    Herma Knotnerus-Sanstra 
   Margaret Bol voor het Pieterplein 
   Claude van Amstel en Samuel de Lange voor de Nieuwe Gracht 
 

 
Agenda 
 

1. Opening vergadering 
2. Vaststellen notulen voorgaande vergadering 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen vergadering 28 oktober 2015 
5. Bakenessergracht 8-10 
6. Fietsparkeren, voortgang 
7. Jaarplanning 2016 
8. Parkeren (mondeling verslag Tineke) 
9. Subsidie aanvragen (Tinka) 
10. Meldingen bewoners: 

 Polo Bar  

 Bruxelles 

 Speeltuintje Pieterplein 

 Nieuwe Gracht 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

 



 

 

 

  

 
1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 
 
2 Mededelingen 
Afwezig zijn Pierre en Jetty; Lucas heeft aangegeven te zullen stopen met de wijkraad. Tinka komt 
iets later. Er volgt een korte voorstelronde, aangezien er meerdere gasten zijn, waaronder Jack van 
der Hoek, Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur & Vastgoed, hij is tevens de 
verantwoordelijk wethouder voor de binnenstad. 
 
3 Ingekomen stukken 
Geen. 
 
4 Notulen van 28 oktober  
Geen aanvullingen 
 
5 Bakenessergracht 8-10 
Aanwezig hiervoor, naast de wethouder, is Herma Knotnerus-Sanstra van de gemeente. Jack van der 

Hoek geeft een toelichting op het besluit m.b.t. de opvang van daklozen aan de Bakenessergracht 

deze winter. De winternoodopvang was tot voor kort in Zandvoort. Deze is echter gestopt dit jaar. De 

gemeenteraad heeft een motie aangenomen om winternoodopvang doorlopend, van 1 oktober tot  

1 april, te garanderen. De beste locatie daarvoor is de oude opvang. Het betreft alleen de winter 

2015-2016; volgend jaar april gaat het pand in de verkoop en moet er dus een alternatief worden 

gevonden. Er zijn nooit klachten geweest in het verleden en men verwacht die nu ook niet. De 

omwonenden zullen op korte termijn worden geïnformeerd door de gemeente.  

De wijkraad kan instemmen met de voorgenomen procedure. 

6 Fietsparkeren  
De volgende bijeenkomst is op 3 december as. om 15.00 uur op de Raaks. Jetty is verhinderd, Cees 
zal deelnemen. 

 
7 Jaarplanning 2016 
Woensdag            13 januari WA 
                               27 januari V 
                               10 februari WA 
                               24 februari V 
                               16 maart WA 
                               23 maart Jaarvergadering 
                               30 maart V 
                               20 april V 
                               11 mei WA 
                               25 mei V 
                               15 juni WA 
                               29 juni V 
                               juli  en augustus zomervakantie 
                               14 september WA 



 

 

 

                               28 september V 
                               12 oktober WA 
                               26 oktober V 
                               16 november WA 

   30 november V 
   14 of 21 december WA/V (afhankelijk van de agenda/onderwerpen) 
De jaarplanning wordt vastgesteld. ( graag in jullie agenda ! ) 

 
8 Parkeren 
Goed bezochte bijeenkomst, veel verschillende wensen en belangen. Het verslag is verspreid; wordt 
vervolg. 
 
9 Subsidie aanvragen 
De aanvragen zijn getekend door voorzitter en secretaris. 
 
10 Meldingen bewoners 
Polobar: de metingen hebben geen overlast kunnen vaststellen. Een second opinion is een optie, 
moet echter wel een gecertificeerd bedrijf worden gedaan. Hugo zal Rachelle Booi om het rapport 
vragen en haar uitnodigen voor de 1e vergadering in 2016.   
 
Bruxelles: veel meldingen van overlast (met cc aan de wijkraad). Er is tevens last van de airco 
installatie (legaal geplaatst?), van het roken op straat en harde muziek. De ‘klagers’ waren overigens 
zelf niet aanwezig. 
 
Speeltuintje Pieterplein (in aanwezigheid van Margaret Bol): de oude pingpong tafel is verwijderd 
destijds. De glijbaan en overige zaken zouden ook worden weggehaald; dat is echter niet gebeurd. De 
hangjongeren zijn nu weer terug en gebruiken het houten plateau overdag. Er wordt geen gebruik 
meer gemaakt door kinderen van de attributen. 
Aktie: Bij Ingrid Hamer navragen (Hugo) wat de status is.  
Cees neemt dit mee naar het OOC van 14 januari 2016.  
 
Nieuwe Gracht (in aanwezigheid van Claude van Amstel en Samuel de Lange): het betreft de 
vernieuwing van de kademuren en het voorgenomen plan om steigers, trappen en bankjes te 
plaatsen langs en in de de gracht. De bewoners van rak D (tussen Kruisweg en Nassaulaan) hebben 
bezwaar gemaakt: angst voor overlast en aantasting van de monumentale uitstraling. Er is tijdens de 
inloopavond over gesproken en de omwonenden hebben formeel hun zienswijze ingediend. Het 
college lijkt echter al besloten te hebben, ondanks het verzet en het ingediende bezwaar.  
De gemeenteraad moet nog een beslissing nemen. Inspreken door de bewoners is nog mogelijk bij 
de commissievergadering. Als de gemeenteraad ook instemt met het voorstel, kunnen de bewoners 
nog in beroep gaan. Op het verzoek aan de wijkraad om het bezwaar van de bewoners te steunen, 
volgt instemming. 
Aktie: brief opstellen met ons ondersteuning van het bezwaar (Tinka).  
 
11 Rondvraag 
Jack van der Hoek informeerde naar de activiteiten en de belangstelling van bewoners voor de 
wijkraad. 
 
12 Sluiting  
De voorzitter bedankt allen aanwezigen voor hun inbreng sluit de vergadering om 21.35  


