
Notulen vergadering wijkraad Binnenstad Haarlem d.d. 29 juni 2016   
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden: Martin Favié (voorzitter)  present 
   Jetty Kooij   present 
   Nick ter Mors   afwezig (afgemeld) 
   Tinka Nas (penningmeester) present 
   Kees Rol    present (notulen) 
   Tineke Snel   present 
   Hugo van Wees   present 
   Pierre Winkler   present  
 
Gasten:   Hans van Eeden  architect HER 
   Jasper van Rijn   architect Enzo 
   Grem Molenkamp  projectontwikkelaar HBB groep  
 
Agenda 

1. Opening vergadering  
2.       Mededelingen  
3.       Notulen vergadering van 25 mei 2016 
4.       Ingekomen stukken 

         Parkeernota Jan van der Zanden 

         Uitnodiging informatieavond Wijngaardtuin op 30 juni as. (Pierre) 

         Memo ‘Gelijk Speelveld’ (Vernieuwing Wijkraden en ontschotting) 

         Brainstorm afvalscheiding (Tineke) 

         Bewonersbijeenkomst Vijfhoek (Binnensteeds) 5 juli as. 
5.       Voortgang projecten: 

        Kenaupark, Kinderhuisvest en Zijlvest, Friese Varkenmarkt & Hooimarkt, 

Kleine Houtstraat & Lange Veerstraat 

         Fietsparkeren 

         Toekomstvisie Haarlem 2040  

         Haarlem Parkeert  

         Voortgang app next door (Nick) 
6.       Rondvraag 
7.       Sluiting 

 
 

1.  20:00 uur voorzitter opent vergadering. Besloten wordt om eerst de gasten het woord te 
geven.  Zij komen om uitleg te geven over een nieuw te ontwikkelen woon & werkplein in de 
Gonnetstraat. Er zijn daar door de HBB groep 2 plots verworven (nrs. 20 en 26) nl. de oude 
Brocadesfabriek en de panden van van Duivenbode.  Startnotitie is in de raadscommissie 
geweest en de opdracht luidde in eerste instantie dat er moest worden “geklankbord” met 
de buurt. Dit is dan ook de reden dat ze naar de wijkraad gekomen zijn om e.e.a. nader toe te 
lichten. 
 

2. Mededelingen 
 

 
3. Notulen van 25 mei worden goedgekeurd en op de website gezet. 

 



4. Ingekomen stukken. 
Parkeren: Hugo heeft inspraakreactie ingediend en volgt de zaak op de voet. Hugo gaat in 
verband hiermee op 5 juli naar bewonersbijeenkomst Binnensteeds om ons standpunt toe te 
lichten. 
- Behartigen eigen belang binnenstad: commentaar op onderdelen van het plan van de 

gemeente. Wij verlaten de standpunten van Jan v.d. Zanden. 
- Standpunten wijkraad Binnenstad:  

geen afwijkende bezoekersregeling.  
geen vergunning 2e auto voor binnenstad. 
hogere tarieven voor binnenstadsbezoekers. 

Wijngaardtuin: Pierre gaat 30 juni  naar informatieavond. 
` Memo “gelijk speelveld”: ontschotting van wijkraadsbudgetten. Er zijn geen reacties 

binnengekomen, ook niet van andere wijkraden. Er komt een definitief stuk. 
Brainstorm afvalscheiding. Tineke is hier naar toe geweest. Er komt als proef een 100 dagen 
project dat geëvalueerd gaat worden. Verslag van Ton Belderok moet nog komen. 
 

5. Voortgang projecten. 
Kenaupark, Kinderhuisvest en Zijlvest Mevr. Kippersluis heeft contact opgenomen met Hugo 
i.v.m. wijziging van de verkeerssituatie. Er komt een bewonersbrief over deze wijziging 
(volgens plan van Arthur) 
 
Fietsparkeren  Jetty: vergadering geannuleerd. Gaat verder na vakantie. 
 
Toekomstvisie Haarlem2040: Pierre gaat hier dinsdag 5 juli naar toe. 
 
Voortgang app next-door: Nick is niet aanwezig. 
 

6. Rondvraag. Jetty vertrekt. Vacature. 
 

7. Sluiting vergadering:    10:00 uur  
 

 
 

 


