Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 20 april 2016

Presentielijst
Wijkraadsleden

Martin Favié (voorzitter)
Tinka Nas (penningmeester)
Kees Rol
Tineke Snel
Hugo van der Wees
Jetty Kooij

Bezoekers
Hilde Prins
Ton Belderok
Sylvia en Bim Lehman de Lehnsfeld

Present
Afwezig
Present
Present
Present (verslag)
Afwezig

Bomenwachters Haarlem
Buurtbewoner (afvalscheiding & -verwerking)
Buurtbewoners (verkeersveiligheid Donkere Spaarne)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening vergadering
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen vergadering van 24 februari 2016
Terugblik en notulen Jaarvergadering 23 maart 2016
Voortgang projecten:
A. Kenaupark, Kinderhuisvest en Zijlvest
B. Friese Varkenmarkt en Hooimarkt
C. Ontwikkeling Wijngaardtuin
D. Fietsparkeren (Jetty)
E. Terrassen langs de westelijke Spaarneoever
F. Vernieuwing Wijkraden en ontschotting
G. Parkeren per minuut
H. Voorstellen gemeente m.b.t. het nieuwe parkeerregime rondom het centrum
7. Rondvraag
8. Sluiting

1
Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de bezoekers, waarna een korte voorstelronde
plaatsvindt.
2
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3
Ingekomen stukken
Via de email zijn er twee onderwerpen aangedragen waarvoor de bezoekers aanwezig zijn:
afvalscheiding & -verwerking in Haarlem en de verkeersveiligheid op het Donkere Spaarne.
4 – 5 Notulen voorgaande vergaderingen
De notulen van de voorgaande vergaderingen (24 februari en de jaarvergadering van 23 maart)
worden zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen zijn te raadplegen via de website
van de Wijkraad Binnenstad Haarlem.
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Voortgang projecten
 Kenaupark, Kinderhuisvest en Zijlvest
Vanmiddag was er een speciale bijeenkomst georganiseerd voor genodigden en morgen, 21 april, is
er een inloopavond voor alle betrokkenen. Tinka heeft de bijeenkomst vanmiddag bezocht en
daarvan een kort verslag gemaakt.
Conflicterend onderwerp lijkt de voorrangssituatie Kinderhuisvest en de Parklaan te worden; de
omwonenden pleiten voor voorrang vanaf de Kinderhuisvest voor afslaand verkeer naar de Parklaan,
de Fietsersbond wil de huidige regeling (voorrang van rechtdoorgaand verkeer het Kenaupark in)
handhaven i.v.m. de veiligheid voor fietsers. Voorgesteld wordt om beide partijen bij elkaar te
brengen voor overleg (actie: Hugo stuurt email na overleg met Tinka). Wordt vervolgd.
 Friese Varkenmarkt en Hooimarkt
De belanghebbenden hebben het ‘oude’ voorstel uit 2007 (VO) opnieuw ingebracht en hun verbazing
uitgesproken dat de projectleiding en/of de gemeente een volledig nieuw plan wil ontwikkelen
terwijl er dus al een kant en klaar VO is. In het oude VO zijn o.a. meer groen en fiets parkeerplekken
opgenomen, naast asfalt in plaats van klinkers. Wordt vervolgd.
 Ontwikkeling Wijngaardtuin
Hugo doet kort verslag van de 1e bijeenkomst, aangevuld door Hilde Prins van de Bomenwachters
Haarlem. De bijeenkomst was goed bezocht door een (klein) aantal omwonenden en veel andere
belanghebbenden. Inzet was inventarisatie van wensen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van
de Wijngaardtuin op het moment dat het pand Jansstraat 46 (oude Kantongerecht) wordt verkocht
en gerenoveerd en de daarbij horende tuin mogelijk bij de Wijngaardtuin kan worden getrokken. De
gemeente gaat ervan uit dat er belangstelling zal zijn bij projectontwikkelaars voor het pand; een
hotel, herenhuizen of appartementen zijn de opties.
In alle gevallen dient het bestemmingsplan te worden aangepast door de gemeente, waarmee
deelbebouwing van de tuin van Jansstraat 46 mogelijk wordt. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar
andere openingstijden van de tuin (nu alleen van 10 tot 17 uur op werkdagen), publieksvriendelijke
herinrichting en beter onderhoud.
 Fietsparkeren
Door afwezigheid van Jetty komt dit onderwerp volgende vergadering op de agenda.

 Terrassen langs de westelijke Spaarneoever
Tineke heeft de bijeenkomst bezocht. Er is overeenstemming over een proef tot dit najaar met
terrassen aan het Spaarne. Voorwaarden zijn o.a. eenstemmige terrassen qua meubilair en sluiting
om 23 uur. Omwonenden maken zich zorgen over overlast (lawaai en fietsen). Er heeft een schouw
plaatsgevonden waarover nog een verslag zal verschijnen. Evaluatie na de herfst, wordt vervolgd.
 Vernieuwing Wijkraden en ontschotting
Hugo heeft de laatste twee verslagen van de vergaderingen rondgestuurd. Op 9 mei as. is de
volgende bijeenkomst gepland.
 Parkeren per minuut
De proefperiode in de Kamp is positief verlopen; de gemeente verwacht nu dat voor alle
parkeergarages het zelfde regime ingevoerd kan worden.
 Voorstellen gemeente m.b.t. het nieuwe parkeerregime rondom het centrum
Niet besproken, komt op de agenda voor volgende keer.
7
Rondvraag
Ton Belderok maakt melding van het feit dat er momenteel een project loopt bij de gemeente over
afvalscheiding en de verwerking ervan. Hij vraagt zich af of de wijkraden hiervan op de hoogte zijn.
Er lijkt gekozen te gaan worden voor (extra) betaling door de bewoners voor de afvoer van restafval
in plaats van het omarmen en entameren van, wat hij noemt, de circulaire economie (verantwoord
hergebruik e.d.). Of te wel straffen in plaats van belonen en dat terwijl er ook op dit moment, onder
regie van de gemeente en Spaarnelanden, het project 100-100-100 (100 bewoners trachten
gedurende 100 dagen 100% afvalvrij te leven) plaatsvindt.
Volgens Ton is er op 12 april al een college besluit over genomen en wordt het op 12 mei besproken
in de Commissie Bestuur.
Actie: Hugo zoekt het besluit van 12 april op en stuurt een email aan een aantal wijkraden met de
vraag of men ervan op de hoogte is.
Sylvia en Bim wonen sinds een jaar aan het Donkere Spaarne en maken zich ernstige zorgen over de
verkeersveiligheid aangezien er heel hard wordt gereden door auto’s vanaf de Koudenhorn richting
de Bakenessergracht. Op dit stuk zit o.a. een kinderdagverblijf en een zwemschool en veel mensen,
meestal met kinderen, moeten dagelijks met veel risico oversteken.
Zij gaan proberen een handtekeningen actie te starten en zo medestanders te vinden om dit
onderwerp onder de aandacht te krijgen bij de gemeente.
Actie: Hugo vraag Ingrid Hamer of er in de meerjarenplanning evt. groot onderhoud gepland is
voor het Donkere Spaarne.
Ton vraagt of op de website een oproep geplaatst kan worden over geschikte plaatsen voor
insectenkasten; hij zal tekst ervoor aanleveren.
Hilde wil ook een oproep plaatsen over het bomenbestand in het centrum; ze wil met name weten of
er ergens bomen zijn verdwenen, dan wel of er nieuwe bomen zijn neergezet; ook zij levert tekst aan
hiervoor.
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Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur.

