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1.

Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2.





3.

Mededelingen
Uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst Fietsparkeren
Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van Jack vd Hoek, woensdag 3 februari 16.00 ; mogelijk
kan Cees hierheen gaan.
Aanleveren van agendapunten voor het OOC van 15 februari
Mail Arjan van Minderhout namens de wijkraad Vijfhoek. Hij vraagt om een intensivering van het
contact tussen de wijkraden Binnenstad naar aanleiding van de bijeenkomst gemeente over de
wijkraden.
Actiepunten vorige vergadering
Ingekomen stukken

Opnieuw mails van Rachelle over de overlast door de Polobar. Er is geen verbetering merkbaar. Deze
week zullen er opnieuw geluidsmetingen gedaan worden.
4.

Notulen vergadering 25 november 2015

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.

Meldingen bewoners

* Bruxelles
Cees van Dijk doet verslag van de stand van zaken café Bruxelles. Momenteel is er geen contact met
de eigenaar. De vergunning voor de aanbouw serre is aangevraagd maar dis nog niet verleend.
Bewoners hebben ingesproken bij de Commissie Bestuur. Deze tekst wordt nog doorgestuurd aan de
wijkraad. Het beleid van de Gemeente is tegengesteld aan de regels voor deze woonbuurt.
Er worden horeca vergunningen verleend die niet in overeenstemming zijn met het
bestemmingsplan. Hierover zijn de bewoners in gesprek met de gemeente, afd vergunningen.
Bruxelles heeft nu ook verruimde openingstijden, tegen de regels in. Er is contact met de bewoners
bij de Ark, bewoners houden elkaar op de hoogte. Cees van Dijk doet een verzoek aan de wijkraad
om de andere wijkraden te vragen of er mogelijk identieke problemen spelen. Bewoners kunnen dan
kennis delen en elkaar ondersteunen. De wijkraad zal aan Rachelle vragen of zij belangstelling heeft
voor deze samenwerking. De grootste zorg van de bewoners is : het beleid klopt niet, gaat tegen alle
regels in en veroorzaakt problemen. Albert Ketel ( Trots Haarlem) belooft de vraag bij de
burgemeester neer te leggen.

* Prinsenbolwerk & Statenbolwerk
Het Prinsenbolwerk & Statenbolwerk hebben last van fijnstof. Milieudefensie heeft metingen verricht
die aantonen hoe groot de luchtvervuiling hier is. Het probleem is dat het verkeer in dit gebied
steeds drukker wordt ondanks dat er door de Gemeente een 10 jarenplan ( 2003-2013) is gemaakt
waarin staat dat na de aanleg van de rode loper het gebied alleen voor bestemmingsverkeer
toegankelijk zou worden. Er is veel overlast van zwaar verkeer. Door alle huidige werkzaamheden in
de stad en de afsluiting van de Jansweg en de Kruisstraat rijden touringcars , tankwagens, opleggers
etc nu door deze straten. Hierdoor is er een gevaarlijke verkeersituatie ontstaan. Het is niet duidelijk
wat de plannen van de Gemeente zijn en wat er met het gebied gaat gebeuren. De bewoners hebben
zelf een actieplan gemaakt met daarin voorstellen voor verbeteringen. Er is hierover nog geen
contact geweest met de gemeente. Het advies van de wijkraad aan de bewoners is om in te spreken
bij de Commissie Bestuur. Dit kan worden aangemeld via de griffie. Verder kan de wijkraad ook bij de
gemeente informeren naar het bestaande plan, het zg Spoorzoneplan.
Albert Ketel (Trots Haarlem) zal navraag doen naar dit plan en zal het aan de wijkraad toesturen. De
wijkraad wil de bewoners ook ondersteunen bij de aanvraag van de verbeteringen. Verder is het
advies: zoek de publiciteit, bel RTV Noord Holland, het Haarlems dagblad, etc
6.

Nieuwe terrassenbeleid van de gemeente Haarlem

Er is een overleg geweest over het nieuwe terrassenbeleid. Er bestond geen duidelijk beeld meer
over toegekende vergunningen. Er zijn nu nieuwe richtlijnen vastgesteld. Het beleid is aangepast aan
de huidige, bestaande situatie. Er zijn geen vergunningen meer nodig, aanmelding van het terras is
voldoende. Het gevaar bestaat nu dat er niet gehandhaafd zal worden, dat dit alleen gebeurt bij
meldingen van overlast. Hugo zal namens de wijkraad aan de gemeente melden dat we het eens zijn
met het nieuwe beleid mits er gehandhaafd wordt.
7.

Fietsenstallingen in Haarlem ( modernisering toezicht)

Jetty doet verlag van de 3e bijeenkomst over het fiets-parkeren. De centrale vraag was daarbij: is er
een andere manier van toezicht mogelijk op fiets-parkeren in de fietsenstallingen . De bijeenkomsten
leidden tot veel discussie, er was absoluut geen consensus bij de aanwezigen Het doel van de
bijeenkomsten was het geven van informatie en het ophalen van meningen. Het bij dit project
betrokken bureau gaat nu een advies opstellen. Waarschijnlijk komt er geen nieuwe bijeenkomst
meer voor de bewoners/betrokkenen. Het beleid van de gemeente blijft gericht op gratis parkeren
van fietsen.
8.

Groot onderhoud en herinrichting Friesche Varkensmarkt & Hooimarkt

Het is nog niet duidelijk wat de plannen zijn, gaat het ook om een herinrichting? Er komt een
informatieavond, de datum is nog niet bekend. We worden graag op de hoogte gehouden. Ons
advies aan de organisatie is om te flyeren in de buurt zodat bewoners op de hoogte zijn van de
informatie avond.

9.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
10.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.20.

