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
afwezig

Bezoekers:

Frank Ras, Antoine Willemsens en Frank van den Berg

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Opening
Mededelingen
Verslag van 30 november 2017
Ingekomen stukken
a) Meet & Share met gemeenteraadsleden: 26 januari, 17.15 tot 18.45 uur (wie gaat er
heen; er zijn 3 personen aangemeld)
b) Samenvoegen Leefbaarheids- en Bewonersondersteuningsbudget (Helder Speelveld)
c) Verkoop parkeerplaats Wijngaardtuin
d) Pilot cameratoezicht
e) Verkeerstrillingen Gedempte Oude Gracht
Haarlem Jazz & More
Airb&b in Haarlem (Pierre)
Voortgang projecten:
a) Groot onderhoud
b) Haarlem Parkeert (Hugo)
Onderwerpen OOC voor 6 februari (Kees)
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De bezoekers stellen zich
voor.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Verslag van 30 november 2017
Het verslag van 30 november was reeds goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst. Alle
acties zijn uitgevoerd.
4. Ingekomen stukken
a) Meet & Share met gemeenteraadsleden: 26 januari, 17.15 tot 18.45 uur. Delegatie Kees,
Hugo en Martin
b) Samenvoegen Leefbaarheids- en Bewoners ondersteuningsbudget (Helder Speelveld).
Budgetten zijn samengevoegd. Enkele wijkraden waren het hiermee oneens; met name het
feit dat men niet meer zelf kan beschikken over het eigen leefbaarheidsbudget, zorgt voor
tegenstand. Ze hebben vorige week ingesproken tijdens de raadsvergadering.
c) Verkoop parkeerplaats Wijngaardtuin :Hier is een brief van een bewoner over
binnengekomen. Parkeerplaats tegenover oude rechtbank wordt verkocht; dit is onderdeel
van het plan Wijngaardtuin. Hugo heeft de betreffende dame antwoord gegeven en
doorverwezen.
d) Pilot cameratoezicht : Ons is gevraagd wat we hiervan vinden. Hugo heeft positief
geadviseerd; doorgaan en evt. uitbreiden met in achtname van privacyregels en wel aan
publiek kenbaar maken dat er camera’s hangen.
e) Verkeerstrillingen Gedempte Oude Gracht : Brief binnengekomen van enkele bewoners aan
Gedempte oude gracht. Bij Verwulft waren eerder klachten, hier zijn de drempels wat
afgezwakt. Hugo heeft de huidige klagers geïnformeerd en doorverwezen.
f) Brief over Panopticon: Hugo informeert de vraagsteller dat wij de ontwikkelingen op de voet
volgen en dat wij positief staan t.o.v. de plannen van Panopticon.
g) Werk aan Friese Varkensmarkt ligt even stil vanwege de vorst. Nu een groot deel gereed is,
blijken er wel minder parkeerplaatsen terug te zijn geplaatst. De visboer heeft zich hier al
over beklaagd. Cees zal hier vragen over stellen op het OOC.
5. Haarlem Jazz & More
Veel klachten binnengekomen over het evenement dat op kerstavond heeft plaats gevonden.
Een hoop herrie op de grote markt die tot 1.45 duurde. De vergunning is veel te laat openbaar
gemaakt en bevatte ook geen maximale geluidsnormen waardoor er ook geen handhaving
mogelijk was. Dit willen we in de toekomst beslist niet meer. Hugo brengt het in CMG ter sprake
en Cees in het OOC. Blijkbaar is de organisatie van dit evenement overgenomen door Matthijs
Wijers. Er staan voor 2017 al 2 evenementen tijdens de kerstdagen gepland in de gemeentelijke
planning. We zullen samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering een enquête uitzetten
waarin we de mening van de bewoners vragen over de evenementen Haarlem Jazz & More.
Tinka zal bij B&W informeren wanneer ze denken te reageren op onze brief betreffende de
klachten van het laatste kerst evenement.

6. Airb&b in Haarlem (Pierre)
Pierre is afwezig. De gemeente heeft er momenteel wel aandacht voor, maar heeft aangegeven
meer tijd nodig te hebben om het eigen beleid duidelijker in beeld te krijgen. De perikelen mbt
Air B&B zullen aan bod komen tijdens de jaarvergadering. Pierre zou een ambtenaar benaderen
met de vraag of deze een voorlichting wil verzorgen.
7. Voortgang projecten:
a) Groot onderhoud: geen nieuws
b) Haarlem Parkeert (Hugo); er wordt nog gestudeerd op de uitvoering. Dus het zal nog wel
even duren voordat het echt wordt ingevoerd. Voorlopig blijven in de C-zones de papieren
schijven van kracht. Ze gaan gefaseerd delen van het plan invoeren. De stand van zaken en
de planning is nu onduidelijk. Hugo gaat navraag doen bij de projectleider. Als we
duidelijkheid hebben zullen we de uitkomsten publiceren op de website. Er is ook een
gesprek geweest over de bewonersgarages die behoorlijk in prijs zijn gestegen omdat deze
zijn overgenomen door Spaarnelanden. De bewoners waren onaangenaam verrast. De
prijsstijging is na het gesprek van Hugo met de wethouder, even uitgesteld en zal nu
gefaseerd worden ingevoerd. De parkeergarages verkeren in slechte staat.
8.





Onderwerpen OOC voor 6 februari (Kees)
Haarlem Jazz & More
Parkeerbeleid; hoe nu verder ?
Trillingen gedempte oude gracht. Cees gaat pleiten voor matrixborden op Gedempte Oude
gracht en ook op Donkere Spaarne.
Parkeerplaatsen Friese Varkensmarkt; Compensatie

9. Rondvraag
 Antoine vraagt aandacht voor het sociaal domein. Hij is bij een bijeenkomst geweest. Deze
handelde over “zorg voor mekaar” Denk aan buurthuizen, verenigingen: meer aandacht voor
eenzaamheid. Vraag van Antoine: doen jullie hier iets mee ? Nee, in principe niet; Tineke
heeft destijds bij Binnensteeds geïnformeerd wat zij precies doen en hoe wij eventueel
krachten kunnen bundelen. Daar bleken geen echte aanknopingspunten. Mbt verbetering
saamhorigheid organiseren wij jaarlijks een BBQ, we dragen bij aan de centrumbingomiddagen die 4 x per jaar worden georganiseerd. Verder steunen we BUUV.
 Frank Ras, bewoner Donkere Spaarne, vraagt wanneer ook het Spaarne zal worden
heringericht. Hij heeft het Spaarneplan opgevraagd. Je ziet dat er in deze planning staat dat
er nogal wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Hier worden bewoners niet blij van.
 Tinka heeft een aanvraag gedaan bij Binnensteeds voor reservering jaarvergadering.
 Tinka heeft de jaarstukken gemaakt; deze liggen nu bij de accountant.
 De begrotingen voor het komende jaar zijn ingediend.
 Er is al een beschikking ontvangen van de gemeente over de toekenning van het
wijkraadsbudget
10. sluiting Martin sluit de vergadering om 21.45 en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

