
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 30 november 2016 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden: Martin Favié (voorzitter)  present 
   Tinka Nas (penningmeester) absent 
   Kees Rol    present  
   Tineke Snel   present 
   Hugo van Wees (secretaris) present 
   Pierre Winkler   present  
     

Bezoekers:  Frank van den Berg 

   Dhr. en mevr. van Zutphen 

    

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen vergadering 26 oktober 2016 
4. Ingekomen stukken 

 evaluatie terrassen Spaarne (mail 18 nov) 

 bijeenkomst met de raad op 26 januari (mail van 17 nov) 

 inventarisatie onkruid (mail van 14 nov) 

 afscheid Arjen van Minderhout (vz. Vijfhoek) op 12 dec 

 Leon Verhoef: overlast door openhaarden (mail van 11 nov), is uitgenodigd 

 evaluatie stationsplein (mail 11 november) 
5. Voortgang airbnb problematiek in Haarlem 105 (Pierre) 
6. Voortgang Haarlem Parkeert & inspreken Cie. Beheer (Hugo) 
7. Jaarplanning 2017 
8. Rondvraag 
9. Sluiting  

 
 

 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Dhr en mevr. van Zutphen stellen zich voor. Ze wonen deze bijeenkomst bij in verband met 
hun klachten over airbnb en terrassen in em bij de Berkenrodesteeg, waar zij wonen. 



 

 

 

 
2. Mededelingen  

Geen bijzonderheden. 

3. Verslag van 26 oktober 
Verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken  
Evaluatie terrassen Spaarne (mail van 18 nov.) 

o De terrassen zijn op zich prima, een aanvulling voor de stad, maar: voetgangers 
kunnen nauwelijks nog langs het water wandelen, de terrassen zijn dus te groot, 
fietsen worden veelal in de stegen naar het Spaarne neergezet en zorgen daar voor 
overlast en aan de verkeersveiligheid is niet gedacht. 

o De mailing over dit onderwerp is alleen aan de bewoners van het Spaarne verzonden 
en niet aan de bewoners van de straten en stegen die ernaartoe leiden. In het OOC 
zal Kees dit opnemen met Ingrid. Hugo stuurt een mail aan Ingrid over de 
verkeersveiligheid en de voetgangerspromenade.     
Aktie: Kees en Hugo 
 

Inventarisatie onkruid (mail van 14 nov.) 
o Geen reacties doorgegeven. In navolging van dit onderwerp zal Hugo in het CMG een 

vraag aan Horeca Haarlem stellen over het afval van cafés en restaurants, met name 
over sigarettenpeuken van zowel bezoekers als het personeel.           
Aktie: Hugo  
 

Afscheid Arjen van Minderhout (vz. Vijfhoek) op 12 dec. 
o Hugo zal in ieder geval het afscheid bijwonen en zorgt voor een goede fles wijn. 

 
Leon Verhoef: overlast door openhaarden (mail van 11 nov.), was uitgenodigd. 
 

o Leon is niet gekomen; het onderwerp is voor kennis aangenomen. 
 

Evaluatie stationsplein (mail 11 nov.) 
o De wijkraad heeft hier geen mening over en zal Ingrid hierover informeren. 

Aktie: Hugo 
 

Meet & Share met raadsleden (donderdag 26 januari 2017 van 17.30 tot 18.45 uur, inloop in 

de   Refter met een broodje vanaf 17.15 uur).  

o Dit onderwerp zullen wij op de werkavond van 11 januari 2017 bespreken. 

 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Haarlem (1e maandag na de Kerstvakantie, maandag 9 januari 
2017 van 17.00 – 19.00 uur in de Gravenzaal). 

o Iedereen is welkom! Was vorig jaar zeer druk bezocht, lange wachttijden dus. 
 

5. Voortgang airbnb-problematiek in Haarlem 
De familie Van Zutphen meldt dat er in de Berkenrodesteeg meerdere locaties van airbnb 
worden aangeboden, ondermeer van Booking.com. Zij ondervinden overlast door lawaai en 
rokende toeristen op het dakterras naast hun slaapkamer. Pierre: de gemeente heeft nu 
eindelijk aandacht hiervoor. Het staat bovendien op de agenda van het OOC en het CMG (op 



 

 

 

verzoek van Horeca Haarlem). Er moet eenduidige regelgeving komen en betere handhaving. 
Pierre zal de gemeente hierover aanschrijven. 
 

6. Voortgang Haarlem Parkeert & inspreken Cie. 
Het was een matig bezochte bijeenkomst; de gemeente had op veel meer mensen gerekend. 

Totaal maar 20 insprekers van diverse wijkraden en individuele bewoners. Kernpunten in de 

meeste betogen: meer bewoners in de parkeergarages, meer maatwerk op allerlei gebied, de 

bezoekersschijven behouden, dan wel flexibele uitbreiding van het aantal uren regelen, 

serieus werk maken van P&R oplossingen en nieuwe garages of parkeerterreinen realiseren. 

Wordt vervolgd.                             

 
7. Jaarplanning 2017 

 
Datum   soort   Notulist(e) 
11 jan     wa 
25 jan     ver           Tinka 
8 febr     wa 
1 mrt  ver              Kees 
15 mrt    wa 
29 mrt    Jaarverg.  Tineke 
12 apr    wa 
26 apr    ver              Hugo 
17 mei   wa 
31 mei   ver              Pierre 
14 juni   wa 
28 juni   ver              Tinka 

juli & aug vakantie 
13 sep    wa 
27 sep    ver              Kees 
11 okt    wa 
18 okt  ver      Tineke 
15 nov  wa 
28 nov  ver              Hugo 
6 dec      wa?            
20 dec    ver?            Pierre 

 

De werkavond en vergadering in december zijn afhankelijk van te bespreken, zwaarwegende 

onderwerpen. Eventueel afzeggen doen we medio december. 

 
8. Rondvraag 

Geen 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 


