Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 29 september 2016

Presentielijst
Wijkraadsleden:

Martin Favié (voorzitter)
Tinka Nas (penningmeester)
Kees Rol
Tineke Snel
Hugo van Wees (secretaris)
Pierre Winkler

present
present
present
present
present
present

Bezoekers:

VVE Zijlpoort

Maarten Kleinman

Hans Huisman

Bakenessergracht/parkeren

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Opening vergadering
Mededelingen
Ingekomen stukken
Agendapunten bezoekers
Verslag van 29 juni 2016
Evaluatie BBBQ + de nieuwsbrief aan de bewoners
Voortgang projecten:
A. Gelijke Speelvelden (wijkraad 2.0 + ontschotting) (Hugo)
B. Div. onderhoudsprojecten (Kenaupark/KHV, Friese Varkenmarkt, e.a.)
C. Parkeren (auto’s & fietsen) (Hugo)
CMG vertegenwoordiging (verzoek van Arjan van Minderhout)
OOC verslag (vlg. vergaderingen 17/10 en 12/12) (Kees/Pierre)
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De bezoekers stellen zich voor.
2. Mededelingen
Bewoners van Nieuwe Groenmarkt willen graag langs komen om hun ideeën uiteen te zetten
met betrekking tot de herinrichting aldaar. Zij zijn uitgenodigd voor de volgende
vergadering.

3. Ingekomen stukken
Brief VVE – Deze wordt zo toegelicht door de aanwezige bewoners. Het gaat om de
noordkant van de Raaks. Hier zijn bomen ( platanen) geplant. Deze groeien heel hard en
veroorzaken nu al overlast. Bomen groeien naar binnen op de balkons. Mensen raken een
deel van hun uitzicht en licht kwijt. Geeft ook veel overlast door de vogels. Men heeft
toegezegd dat men gaan snoeien maar de vraag is wanneer en hoe? Men heeft een brief
gezonden naar de gemeente. Men wil liever andere bomen die klein blijven. Bomen mogen
niet hoger worden dan 5 meter. De wijkraad gaat informeren wie we bij de Gemeente
hierover moeten aanspreken en zal dit doorgeven aan: Maarten.kleinman@gmail.com
Verzoek Blue note; willen content op onze website plaatsen. Zal waarschijnlijk reclame
betreffen. Hugo heeft nadere info opgevraagd.
4. Bezoekers
Hans Huisman is benieuwd naar stavaza parkeernota. Ir. J. van der Zanden heeft een
alternatieve parkeernota geschreven, in principe namens alle wijkraden. De 4 gezamenlijke
centrumwijkraden zijn daar bij betrokken geweest. Centraal onderdeel van het plan was;
compartimenteren van de parkeerproblemen. Dus voorkomen dat problemen worden
verplaatst naar een andere wijk. Hij kwam met het idee dat alle bewoners, ongeveer 1000
auto’s, die niet in een parkeerstraat wonen dan maar verplicht in een parkeergarage zouden
moeten parkeren. Dit is geen optie omdat dit duur is en er daarnaast ook geen plek is in de
parkeergarages. Er is nu een alternatief plan door de 3 wijkraden van de Binnenstad
opgesteld welk plan aan mw. Sikkema is overhandigd. Binnenkort komt het onderwerp in de
commissie. De wijkraden van de Binnenstad zullen dan in de commissievergadering gaan
inspreken. Er zal een gezamenlijke inspraakreactie worden voorbereid. Het plan van de
gemeente dat nu voorligt lost de parkeerproblemen ook niet op.
Vraag: de Wijkraad heeft voorgesteld om het parkeren na 18.00 uur fors duurder te maken.
Maar hoe moet het dan met de bezoekers ? Ons voorstel is: dezelfde rechten als alle andere
bewoners dus; 400 uur vrij te besteden. En daarnaast de mogelijkheid om evt. Parkeeruren
bij te kopen.
Vraag: waarom is er niet een gratis parkeerterrein met gratis busjes naar de stad ?
Dit is ook opgenomen in ons plan. Bijvoorbeeld het terrein bij de Floriade en dan opstappen
op de Zuidtangent.
Inspreken bij de commissie zal waarschijnlijk ergens in November zijn. Dit zal op onze
website worden aangekondigd.

5. Verslag van 29 juni 2016
Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
6. Evaluatie BBQ + de nieuwsbrief aan de bewoners
BBQ was erg geslaagd. Er waren 180 bewoners. Het eten was heel goed verzorgd door Cees.
Volgend jaar doen we het weer; maar dan stellen we een limiet van 200; wie het eerst komt,
het eerst maalt. Volgende keer is 1 toilet voldoende. We hebben nu veel adressen voor de
nieuwsbrief. Er is inmiddels één nieuwsbrief verzonden.
7. Voortgang projecten:
a. Gelijke Speelvelden (wijkraad 2.0 + ontschotting) (Hugo)
Titel van onderwerp is veranderd in “Helder speelveld”. Men is het niet eens met het
in één pot storten van het bewonersbudget. Er lag een concept collegebesluit; daar is
commentaar op gekomen. Moet nog door diverse commissies worden beoordeeld
dus de datum van invoering per 1 januari 2017 zal waarschijnlijk niet worden
gehaald. Plan is nu om, na invoering, een commissie in te stellen bestaande uit 5
gebiedsverbinders en 5 vertegenwoordigers uit de bewonersgroepen; deze
commissie zal alle aanvragen beoordelen. Over 2 weken is er een volgende
bijeenkomst.
b. Div. onderhoudsprojecten (Kenaupark/KHV, Friese Varkenmarkt, e.a.)
Geen nieuws; plannen lopen.
c. Parkeren (auto’s & fietsen) (Hugo)
Zie voor parkeren punt 4.
8. CMG vertegenwoordiging (verzoek van Arjan van Minderhout)
Arjan heeft Hugo gevraagd om hem te vervangen. Hugo is bereid om voorlopig te doen. Hugo
gaat in ieder geval op 7 december samen met Arjan de parkeerproblematiek bespreken.
9. OOC verslag (vlg. vergaderingen 17/10 en 12/12) (Kees/Pierre)
Geen punten die nu aandacht behoeven. Volgende OOC is 17 oktober. Cees gaat
agendapunten indienen; o.a. fietsparkeerplaatsen bij de Kamp; plaatsen zijn onttrokken aan
parkeren en worden nooit gebruikt voor fietsparkeren.
10. Rondvraag
Vraag bewoner: in hoeverre werken wijkraden samen ? Wij werken veel samen met andere
wijkraden van de Binnenstad met name als onderwerpen zich daarvoor lenen.
Ook andere wijkraden werken samen.
Vraag Bim en Sylvia; snelheidsbeperkende maatregelen nodig aan het Donkere Spaarne.
Cees stelt het alvast in in het OOC aan de orde. Tinka vraagt de bewoners om de
handtekeningen op te halen en tzt zullen we een wellicht een schetsje laten maken. Voorstel
voorlopig is om de middenberm te verlengen vanaf de bocht.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur.

