
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 19-04 2017 

 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden:  Martin Favié (voorzitter)    present 
   Tineke Snel    present 
   Pierre Winkler    present 
   Kees Rol     present 

Frank van den Berg   present 
Hugo van der Wees (secretaris)  afwezig 
Tinka Nas (penningmeester)  afwezig 

    
 
Bezoekers:  Theo Vermeij (Historische Vereniging Haarlem) 
   Wendie Rodenburg 

Guido van Moolenbroek 
Kim Boon 

    

Agenda 

1. Opening 
20:10 uur Martin opent de vergadering. 

2. Mededelingen 
Parkeerbeleid is gisteren besproken in raadsvergadering, met name het voorstel tot een 
referendum. Er ligt nu een beleidsplan dat voor binnenstadbewoners voordeliger uitpakt dan de 
huidige situatie, er is bovendien stadsbreed door de gemeente veel mogelijkheid tot inspraak en 
overleg gegeven, maar ondanks ons verzet lijkt het referendum er nu toch te komen. Datum is 
vastgesteld op 19 juli. 
Het parkeerbeleid, en met name onze eventuele vervolgacties tegen het voorgenomen referendum, 
is onderwerp van deze agenda, maar een beslissing hierover wordt uitgesteld omdat Hugo op deze 
avond hierover overleg voert in de Pletterij. 

3. Verslag van 1 maart 2017: goedgekeurd. 
4. Ingekomen stukken 

Brief van wethouder Langenacker over airbnb. Centrumwijkraden en Koninklijke Horeca Nederland 
proberen binnenkort tot een gezamenlijke reactie te komen. 

5. Gonnetstraat 
De projectontwikkelaar van de voorgenomen nieuwbouw heeft een paar maanden geleden bij de 
wijkraad een presentatie gegeven. Zag er mooi uit. Theo Vermeij zegt het ook een mooi ontwerp te 
vinden, maar als torens zo breed zijn als nu zou dat zonbelemmerend kunnen werken en de 
Vereniging Historisch Haarlem gaat daarom proberen deze torens zo smal mogelijk te houden. Ook 
bewoners maken zich zorgen over deze hoogbouw, maar zijn door de wijkraad al in contact 
gebracht met betrokken gemeenteambtenaren en zijn assertief in overleg hierover betrokken. 

6. Taxistandplaats Damstraat 
Punt van zorg is (nachtelijke) overlast door draaiende motoren. De wijkraad volgt de 
ontwikkelingen.  

7. Geveltuinen 
Wendie Rodenburg heeft ons foto's gestuurd van de vernieling van de stokrozen bij haar in de 
straat door Spaarnelanden. Wendie heeft zelf Spaarnelanden gebeld daarover en een klacht 
ingediend bij wethouder Sikkema. Hugo heeft namens de wijkraad ook zijn zorgen bij 
Spaarnelanden geuit. Spaarnelanden zegt dit te doen in opdracht van de gemeente, maar heeft wel 



 

 

 

een schadevergoeding toegezegd aan Wendie. Martin stelt voor om dit onderwerp te agenderen 
voor komend OOC-overleg. Communicatie moet beter en er moet niet in het wilde weg gesnoeid 
worden. 

8. Illegale B&B 
De toename van illegale B&B-adressen (dit is term die beter aangeeft waar het om gaat dan 
'airbnb') baart ons, de horeca en de gemeente zorgen. Deze week heeft de wijkraad een brief 
ontvangen van wethouder Langenacker. De brief is teleurstellend als het gaat om concrete plannen 
om illegale B&B tegen te gaan. De wijkraad is in overleg met de andere centrumwijkraden en de 
Koninklijke Horeca Nederland om met een reactie op de brief te komen. 

9. Parkeerbeleid 
De vraag is wat we, nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met het organiseren van een 
referendum, gaan doen. Bijvoorbeeld beroep aantekenen (juridische weg), of actievoeren, of 
berusten. Besloten wordt om beslissing uit te stellen tot Hugo verslag heeft gedaan van het overleg 
in de Pletterij (zie hierboven). 

10. Vergaderruimte 
We gaan per 1 juli weg uit onze vergaderruimte aan het Spaarne. Vanaf dan zullen de vergaderingen 
gehouden worden in Binnensteeds. 

11. Rondvraag 
Guido vraagt of de gemeente een 'ideeënbox' heeft. Martin antwoordt dat de gemeente die heeft 
in de vorm van de mogelijkheid om online suggesties aan de gemeente te doen. Je krijgt dan altijd 
antwoord. 

12. Sluiting 21:00 uur. 
 

 

 


