
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 24 februari 2016 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden:          -     Martin Favié (voorzitter)  present  

-      Tinka Nas (penningmeester) present  

- Tineke Snel     present 

- Jetty Kooij     present 

- Hugo van der Wees   present 

- Pierre Winkler    present 

- Kees Rol (verslag)   present  

 

 

 
Bezoeker(s)  -      Arthur Klaassen bewoner Kinderhuissingel  

- Sander van den Raadt, fractievoorzitter Trots Haarlem 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda 

 

1. Opening vergadering 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 

5. Meldingen bewoners 

 Café Bruxelles 

 Prinsen Bolwerk & Staten Bolwerk 

 Polobar 

6. Nieuw terrassenbeleid gemeente Haarlem 

7. Fietsenparkeren in Haarlem  

8. Groot onderhoud Friese Varkenmarkt en Hooimarkt 

9. Conferentie wijkraden 

10. Jaarvergadering 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening vergadering 

20.15 uur opening vergadering door de voorzitter. 

 



 

 

 

2. Mededelingen 

 Nick Mors: met Nick wordt contact opgenomen of hij nog geïnteresseerd is in lidmaatschap 

van de wijkraad 

 Prinsen Bolwerk: wordt een van de thema’s van volgende werkavond (16 maart). Masterplan 

Spoorzone wordt door Sander van den Raadt opgezocht en aan de wijkraad gezonden. 

Belangrijk is vooral in te zetten op de kwestie van de concentraties van fijnstof.  

 Ingrid Hamer heeft verzocht om een meerjarenplan van de wijkraad m.b.t. initiatieven in de 

binnenstad. Wij zullen haar terugmelden dat de periode van 2 weken die ons hiervoor 

gegeven is, te kort is om te reageren.  

 Door persoonlijke omstandigheden heeft niemand van de wijkraad kans gezien bij het OOC 

van 15 februari  aanwezig te zijn. We gaan dit bij de volgende vergadering herstellen. 

 

3. Ingekomen stukken 

Opnieuw mails van horecaoverlast door Café Bruxelles en Polobar. Rachelle de Booij (Polobar) 

gaat waarschijnlijk verhuizen en Cees van Dijk en Rogier Polman zijn bezig met het opbouwen 

van een dossier m.b.t. Bruxelles. Voorlopig geen verbeteringen in beide dossiers. M.b.t. 

Bolwerken gaat de wijkraad proberen de kwestie op de agenda van het OOC te krijgen. M.b.t. het 

bewonersinitiatief “De Groene Mug” wordt voorgesteld hierin een afwachtende houding aan te 

nemen totdat de verschillende duurzaamheidsinitiatieven in de stad bij elkaar komen en wij ons 

er een duidelijker beeld van kunnen vormen. Er is een mail van de heer Smolenaars 

binnengekomen m.b.t. het inzetten van een extra nachttrein A’dam-Haarlem in het weekend 

t.b.v. uitgaande jeugd. Hierin vraagt hij de wijkraad zich hiertegen te verzetten. De wijkraad 

besluit hierin geen standpunt in te nemen.  

 

4. Notulen vergadering 27 januari 

De notulen van de voorgaande vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd en 

vastgesteld. Deze notulen zijn te raadplegen via de website van wijkraad Binnenstad Haarlem. 

 

5. Meldingen bewoners 

Arthur Klaassen is in verband met groot onderhoud Kinderhuisvest en Kenaupark als bewoner 

van de Kinderhuisvest naar de wijkraad gekomen om een alternatief “groen” plan voor te stellen 

nu de plannen van dit groot onderhoud nog in het stadium van een voorlopig ontwerp zijn. 

Arthur presenteert op enthousiaste en betrokken wijze zijn alternatieve plannen. Deze gaan uit 

van 3 punten: Verkeersveiligheid, Groen en Autoluw.   De wijkraad kan zich hierin vinden, steunt 

zijn plannen van harte en wil graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en 

eventuele resultaten.   

 

6. Nieuw terrassenbeleid van de gemeente Haarlem. Hiermee gaat de wijkraad akkoord mits 

er ook daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden. 

 
7. Fietsparkeren 

Er dient m.b.t. het fietsparkeren een gezamenlijk standpunt van alle wijkraden die bij de 

binnenstad betrokken zijn te komen. Hiertoe moet contact opgenomen worden met Arjan 



 

 

 

Minderhout, Jan Luijs (Vijfhoek) en José Boelen (Heiliglanden/De Kamp). Zij hebben op dit 

moment de meeste betrokkenheid en expertise. Aan de orde moet komen o.a. het groot 

onderhoud Kleine Houtstraat / Lange veerstraat en hierbij betrokken een verkeerskundige 

oplossing voor het fietsers/wandelaars-probleem (prioriteit wandelaars). Hugo maakt hiervoor 

een afspraak.  

 
8. Groot onderhoud en herinrichting Hooimarkt & Friese Varkenmarkt 

Tineke is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van bewoners van de Hooimarkt / Friese 

Varkenmarkt m.b.t. het groot onderhoud dat wordt uitgevoerd aan de Zandersbrug en het 

vernieuwen van een deel van het riool, de fundering en het wegdek van de Hooimarkt en de 

Friese Varkenmarkt. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om de inrichting van de 

Spaarneoever te verbeteren conform het Spaarneplan, zoals dat verderop voor het Teylers, de 

Waag en op de Turfmarkt afgelopen jaren ook al gebeurd is. Het nieuwe ontwerp komt tegemoet 

aan de toezegging aan omwonenden en basisschool De Kring om het gebied veiliger te maken 

voor fietsers en voetgangers.  

Er ligt een ontwerp met twee vrij liggende fietsstroken en een wandelboulevard langs het 

Spaarne. Tijdens de informatieavond in februari hebben ondernemers, bewoners en 

belanghebbenden een paar extra wensen geuit. Een aantal bewoners / ondernemers maakten 

bezwaar tegen het voornemen om de rijweg te bestraten met klinkers. Zij verwachten hierdoor 

overlast van trillingen die dit gaat geven. Tekeningen en plannen zijn online te bekijken 

(https://www.haarlem.nl/hooimarkt-en-friese-varkenmarkt/ )Via een link op de website is het 

ook mogelijk om bezwaar te maken. 

Een aantal bewoners is niet in de gelegenheid geweest aanwezig te zijn. Om die reden wordt een 

extra informatieavond georganiseerd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de politie, 

provincie en Connexxion. De uitleg m.b.t. de reconstructie werd in het algemeen gunstig 

ontvangen.  

 

9. Conferentie wijkraden 

Hugo is naar de conferentie toe geweest en meldt een magere opkomst (± 9 mensen).  Een 

aantal inactieve wijkraden is bewust niet uitgenodigd. Er wordt gezocht naar een mix van 

wijkraad- en bewonersinitiatieven en naar  een nieuwe vorm/functie voor de wijkraden (wijkraad 

2.0). Wijkraden blijven hun functie behouden maar krijgen een nieuwe structuur. Een van de 

belangrijkste punten hierbinnen wordt de “ontschotting” van de wijkraadbudgetten zodat de 

samenwerking ook financieel gestalte gaat krijgen. E.e.a. gaat wel leiden tot meer overleggen en 

meer vergaderingen (tussen de verschillende wijkraden) voor ons als “onbezoldigde 

ambtenaren”. Omdat iedere wijkraad zijn eigen stokpaardjes heeft moeten er in eerste instantie 

criteria opgesteld worden  die voor de wijkraad-, bewonersinitiatieven gaan gelden.  De 

bedoeling is dat er 2 werkgroepen in het leven worden geroepen die 1. de communicatie met de 

bewoners gaan regelen en 2. de criteria op gaan stellen die de ontschotting binnen de wijkraden 

gaan regelen. Hugo zal in eerste instantie aan de werkgroep m.b.t. de communicatie deelnemen. 

Hij denkt aan een door de gemeente te faciliteren website met communicatiemogelijkheden 

voor burgers.  Belangrijk is ook dat wij als wijkraad na gaan denken over de op te stellen criteria. 

Wordt vervolgd. 



 

 

 

 

10. Jaarvergadering 

De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op 23 maart in het gebouw van 

Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt. Hugo maakt een lijstje van de punten die het 

afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Tinka maakt een financieel jaarverslag. Esther Brasser 

houdt een voordracht over de plannen van City Marketting en evenementen die georganiseerd 

gaan worden in samenwerking met de horeca. 

 

 

11. Rondvraag 

Geen vragen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 
 
  


