Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 25 mei 2016
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1
Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering . We zijn dit keer compleet !
2

Mededelingen

Jetty gaat verhuizen naar Heemstede en zal in het najaar de binnenstad (en de wijkraad) gaan
verlaten. Verder is Hugo is opa geworden, een meisje, Madelief.
3. Notulen vergadering van 20 april 2016
De notulen zijn al op de website geplaatst, alle actiepunten zijn afgerond.
4

Ingekomen stukken

·
Afvalscheiding nota
Hugo heeft de heer Belderop in contact gebracht met wijkraad de Vijfhoek die zitting heeft in de
werkgroep van de gemeente over dit onderwerp. De werkgroep heeft een grote voorkeur voor optie
1, afvalscheiding door de hele stad. Dit geeft echter kosten voor de bewoners. Een definitief besluit
moet nog worden genomen. De heer Belderop is bezig met een alternatief plan dat uitgaat van
beloning van de bewoners die weinig afval aanbieden. Hierbij bestaat het risico van ‘afvaltoerisme’
omdat mensen kosten willen besparen.
·
HBB groep inzake de Gonnetstraat
Er zou een projectleider langskomen tijdens deze vergadering om dit punt toe te lichten, maar deze
heeft afgezegd. Het betreft een renovatie van enkele panden.
·
Vergroenen versteende stad (bomen aanplant in het Centrum)
De gemeente heeft een plan gepresenteerd voor de aanplant van extra bomen in de binnenstad. De
wijkraad is enthousiast over deze ontwikkelingen. Nick informeert of er mogelijk nog aanvragen
gedaan kunnen worden. Hugo zal hiernaar informeren bij de Gemeente. Pierre zal hierover een
bericht plaatsen op de website.
·
Rob Mekel: herplanten van een boom in de Parklaan?
Hugo heeft hem doorverwezen naar de gemeente en hem uitgenodigd voor de wijkraadvergadering.
.
Uitnodiging vredestempel Prinsenhof :
We hebben van het comité Vredestempel een uitnodiging ontvangen voor de feestelijke opening in
de tuin van het Stedelijk Gymnasium op het Prinsenhof in de Jacobijnestraat op zondag 5 juni om
15.30 uur. We zullen het bericht op de website plaatsen.
5.
Voortgang projecten:
·
Kenaupark, Kinderhuisvest en Zijlvest
De bewoners hebben bezwaar ingediend tegen het huidige plan. De fietsersbond heeft een nieuw,
eigen voorstel gemaakt. De bewoners zijn het onderling niet eens. De wijkraad wil geen partij kiezen
en houdt nu even afstand.
·
Friese Varkenmarkt en Hooimarkt
De voortgang ligt nu stil. Er zijn aanpassingen in het plan zijn gedaan conform de wensen van de
bewoners. Er komt nog een nieuwe inspraakbijeenkomst voor de bewoners. De wijkraad wordt op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

·
Kleine Houtstraat, Lange Veerstraat
De straat zal voor ca een half jaar worden opengebroken voor renovatiewerkzaamheden. Dit zal voor
overlast zorgen voor de horecaondernemers en de bewoners.
Er wordt op 27 mei een bijeenkomst voor de betrokkenen gehouden , Cees zal daar naar toe gaan.
·
Ontwikkeling Wijngaardtuin
Er is een inloop moment geweest, de wensen van de bewoners zijn verzameld en in een verslag
opgenomen. Het wachten is nu op een projectontwikkelaar die de plannen gaat uitvoeren. De
gemeente is begonnen met het in kaart brengen van de bomen ism de Haarlemse bomenwachters.
·
Fiets parkeren
Jetty is niet aanwezig geweest bij het overleg in mei. Zij heeft een uitnodiging ontvangen van Jan Luis
dit is een subgroep fiets parkeren Zijlstraat-West ( valt onder wijkraad Vijfhoek). Er is ook al met de
bewoners gesproken, hier volgt nog een verslag van. De volgende bijeenkomst is op 23 juni.
Jetty zal n.a.v een vraag op onze facbookpagina ook navraag doen naar de situatie overlast fietsen bij
de AH op het Hortusplein.
·
Terrassen langs de westelijke Spaarneoever (?)
De proef is gestart. We zullen als bewoners zelf een “Spaarneschouw’ doen bij mooi weer.
·
Vernieuwing Wijkraden en ontschotting
Er is een werkgroep “gelijk speelveld” samengesteld van wijkraadsleden, initiatiefnemers en
ambtenaren, om in gezamenlijkheid tot een nieuwe aanpak te komen.
De huidige criteria en toekenning van de budgetten uit het leefbaarheidsbudget en het
bewonersondersteuningsbudget voldoen niet langer aan de ontwikkelingen in de stad, waarin
bewonersinitiatieven steeds belangrijker worden voor het gedijen van de stad en wijkraden steeds
duidelijker hun rol als continue factor in de wijk pakken.
Om de aanvragen voor het initiatievenbudget samen met de stad te kunnen beoordelen wordt de
‘Initiatievenraad’ geformeerd die bestaat uit wijkraadsleden en bewonersinitiatiefnemers en
gebiedsverbinders uit de vijf stadsdelen van de gemeente Haarlem, die gezamenlijk door hun
ervaring vanuit de stad én vanuit de gemeente de haalbaarheid en het belang van een aanvraag voor
Haarlem kunnen beoordelen.
De wijkraden hebben nu beschikking over het wijkradenbudget en het
bewonersondersteuningsbudget. De gebiedsmanagers zijn samen met de gebiedsverbinders de
budgethouders van het leefbaarheidsbudget. In dit voorstel worden de uitvoeringsregelingen van het
leefbaarheidsbudget en het bewonersondersteuningsbudget aangepast. Het wijkradenbudget blijft in
de huidige vorm bestaan.
·
Haarlem Parkeert
We hebben hierover twee berichten hierover ontvangen. Joyce Nupoort , de programmamanager,
wil langskomen om een toelichting te geven. Hugo nodigt haar uit voor de komende werkavond of
wijkraadsvergadering. De nieuwe regeling wordt niet als eerlijk ervaren voor de bewoners van de
binnenstad.

·
Voortgang app next door (Nick)
Nextdoor is een soort facebook voor bewoners van het centrum, postcodegebied 2011.
Nick maakt een berichtje voor op de website en facebook om zoveel mogelijk bewoners lid te maken
( tot nu toe 72). Het lijkt ons een goed medium om direct contact te krijgen met de bewoners van de
binnenstad.
Nick komt nog met een voorstel voor buiten-fitness apparatuur in het Kenaupark.
6.
Geen

Rondvraag

7.
Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

