Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 26 oktober 2016

Presentielijst
Wijkraadsleden:

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

present
absent
present
present
present
present

Bezoekers:

aspirant-leden

Sandra Wegma
Frank van den Berg

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Verslag van 28 september jl.
Ingekomen stukken
Voortgang projecten:
a.
Groot onderhoud (o.a. Friese Varken- en Hooimarkt)
b. Haarlem Parkeert (Hugo)
Verslag OOC (Kees)
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De bezoekers stellen zich voor. Ze willen deze vergadering bijwonen om eens te kijken of
actief lidmaatschap of een andere vorm van bijdragen aan het wijkraadswerk iets voor hen is.
2. Mededelingen
Geen bijzonderheden.
3. Verslag van 28 september jl.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De klacht van een aantal omwonenden met

betrekking tot de platanen (die te hoog dreigen te worden en licht en zicht zouden gaan
wegnemen) wordt door Ingrid Hamer (Gebiedsverbinder van de gemeente) doorgegeven
aan Spaarnelanden. Wat betreft de klacht dat de Donkere Spaarne vaak als autoracebaan
wordt beschouwd zal worden nagegaan in hoeverre hier gecontroleerd wordt op
snelheidsovertredingen.
4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Voortgang projecten
Voortgang projecten:
a.
Groot onderhoud (o.a. Friese Varken- en Hooimarkt)
Is begonnen. Loopt naar wens en vooralsnog zonder problemen.
b. Haarlem Parkeert (Hugo)
Bespreking gehad met Joyce Nupoort en mensen van wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen. Een
nog resterend punt voor ons is onze wens dat binnenstadbewoners tegen gereduceerd tarief
gebruik kunnen maken van de parkeergarages. In de loop van december hebben we nog
gesprekken met politieke partijen hierover. 24 november is er een inspraakavond waarop we
deze wens nogmaals naar voren zullen brengen.
Onze wens voor een betere bezoekregeling is inmiddels gehonoreerd, als ook de
mogelijkheid om op straat en garages te mogen parkeren in de 'daluren'.
6. Verslag OOC (Kees)
a. Het toenemend aantal straatventers/abonnementenverkopers wordt als hinderlijk
ervaren, maar is helaas vooralsnog lastig aan te pakken.
b. De horeca maakt vooralsnog minimaal gebruik van de flexibele sluitingsmogelijkheden.
Geen punt voorlopig dus van zorg.
c. Haarlem Marketing timmert hard aan de weg om onze stad te promoten. Er komen meer
congressen/conferenties naar Haarlem en aan de verdere ontwikkeling en promotie van
de "gouden straatjes" wordt ook gewerkt. Vanaf 9 november is "Haarlem lichtstad" een
feit (feestverlichting in de winkelstraten). De stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t.
deze feestverlichting en de 'aanlichting' van historische panden worden nader
beschreven op www.haarlemlichtstad.nl.
d. De problematiek van fijnstof in de binnenstad heeft ook de aandacht van de gemeente.
Ingrid Hamer verwijst ons door naar een contactpersoon binnen de gemeente, die wij
voor nader overleg zullen uitnodigen.
e. Airbnb's hebben inmiddels de volle aandacht van de gemeente. Binnenkort zal nader
overleg plaatsvinden tussen gemeente en de centrumwijkraden.
7. Rondvraag
Geen.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.15 uur.

