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1. Opening door Martin Favié, voorzitter.
Er volgt een korte introductie van de wijkraadsleden met een opsomming van diverse
aandachtgebieden en een toelichting op de werkwijze van de wijkraad.
In het kort is de rol van de wijkraad:







vraagbaak voor bewoners van de binnenstad
wegwijs maken bij vragen/problemen
vraagbaak voor de gemeente
meningsvormend voor de gemeente
informatie wordt gegeven via de website, facebook, twitter etc
jaarvergadering is bedoeld voor verantwoording van activiteiten en de financiën, gekoppeld
aan een actueel thema waar deskundigen op dat gebied informatie over geven

Martin geeft een toelichting op het programma van deze avond.

2. Mededelingen
Aankondiging Kenaupark-BBQ:
Als reservedatum bij slecht weer :

zaterdag 9 september 2017
1 week later, 16 september

We zullen dezelfde formule aanhouden als in 2016, de wijkraad verzorgt de faciliteiten en het
eten, de bewoners nemen zelf hun drankjes mee.
3. Verantwoording inkomsten en uitgaven
Tinka Nas, de penningmeester, geeft een korte toelichting op de beide budgetten van de
wijkraad:
1. Wijkraadskosten
2. Bewonersondersteuning

Het bedrag dat de wijkraad van de gemeente ontvangt neemt af i.v.m. de nieuwe toerekening
systematiek. Verder is het voormalige leefbaarheidsbudget samengevoegd met het budget
bewonersondersteuning. Het doel van de gemeente is om meer bewonersinitiatieven te
ondersteunen. Bewoners kunnen hier zelf een initiatief voor indienen, dit kan ook in
samenwerking met de wijkraad.
Hierop volgt een aantal vragen vanuit de bewoners:






Is er budget voor planten? Antwoord: ja
Is aanvraag van elektrische laadpalen via de wijkraad mogelijk? Antwoord: nee
Maakt de wijkraad zich sterk voor voldoende openbare parkeerplaatsen voor de
bewoners? Nu worden parkeerplaatsen opgeofferd voor laadpalen, terrassen,
ondergrondse containers etc.. Antwoord: de wijkraad is betrokken bij het overleg over
het parkeerbeleid.
Kan een aanvraag bij de gemeente op individuele basis worden gedaan of is het beter om
dit als groep te doen? Antwoord: een aanvraag als groep bewoners in een straat heeft
veel meer kans van slagen.

4. Activiteiten afgelopen jaar en actuele zaken (o.a. parkeerbeleid)
Hugo van der Wees, secretaris, geeft een toelichting op de activiteiten van de wijkraad:


In 2016 waren er veel onderhouds- en herinrichtingsprojecten met overlast voor
bewoners, zoals de Kinderhuisvest/Kenaupark, Lange Veerstraat, Hooimarkt en Friese
Varkensmarkt. Wat hierbij positief opviel was de goede informatie over de voortgang aan
buurtbewoners en de wijkraad door de uitvoerders van het project.



Ontwikkelingen inzake een nieuwbouwproject in de Gonnetstraat.
Een aantal bewoners is specifiek voor dit onderwerp naar de jaarvergadering gekomen
en doet verslag van de stappen die zij hebben gezet om geïnformeerd te worden over de
plannen, de mogelijkheden tot inspraak en het aantekenen van bezwaar. De op de

tekeningen geschetste hoogbouw zorgt voor veel onrust onder de bewoners. Het gebied
is beschermd stadsgezicht, daar horen geen torens van 30 meter die zicht en zon
wegnemen. Bewoners ervaren dat het moeilijk is om toegang tot informatie te krijgen en
hebben een brief gestuurd aan de gemeente. Is er al sprake van een collegebesluit? De
bewoners hebben inmiddels handtekeningen verzameld en vragen de wijkraad welke
weg zij verder moeten bewandelen.
De bij de jaarvergadering aanwezige wethouder Jur Botter, raadslid Sander van den
Raadt (Trots) en schaduwraadslid Jacques Amand geven toelichting op de ontwikkelingen
in dit gebied. Ook wat er mogelijk gedaan kan worden om verandering in de plannen te
krijgen. Er is nog niets definitief.
Hugo meldt dat de historische vereniging Haerlem de wijkraad heeft benaderd, dit is
mogelijk een goede partij om mee samen te werken.


Ontwikkeling Wijngaardtuin (Jansstraat). Dit is een uniek stukje Haarlem waar de situatie
gaat veranderen nu het gebouw van de rechtbank is verkocht. De gemeente heeft een
plan voor de ontwikkeling van dit gebied, er komt nieuwbouw met een poort naar de
steeg.



Terrassen aan de Spaarneoever.
In 2016 is er een proef gehouden met terrassen aan het Spaarne. Deze week heeft de
gemeente een evaluatiebijeenkomst gehouden met bewoners en horecaondernemers.
De meningen van de bewoners zijn divers, zowel positief (leuk en levendig, aanwinst) als
kritische geluiden (veiligheid wandelaars, overlast fietsen, verdwijnen parkeerplaatsen
auto’s etc).
Er zijn diverse opties besproken, o.a. een andere indeling van het terras met meer
wandelruimte aan de straatkant. Mogelijk kan de proef met een jaar worden verlengd
voordat de gemeente een definitief besluit neemt.



Overlast Horeca zoals in de omgeving van Bruxelles en de Polo Bar.
De wijkraad heeft de bewoners actief ondersteund om de situatie te verbeteren. Naast
een tijdelijke sluiting (Polo Bar) is er echter nog niet veel veranderd.



Overlast wintereditie Haarlem Jazz &More.
Tijdens de kerstdagen hebben de omwonenden van de Grote Markt veel overlast ervaren
van de wintereditie Haarlem Jazz &More. De gemeente heeft hierover veel klachten
ontvangen. Inmiddels weten wij dat de organisatie zich heeft teruggetrokken en dat in
2017 er wel versterkte muziek zal zijn maar tot 23.00 uur i.v.m. de kerkdienst in de Grote
Bavo kerk.



Koningsdag, Bevrijdingsdag, Bloemencorso
Een van de grootste ergernissen is de vervuiling op de staten tijdens deze evenementen.
Inmiddels zijn er toezeggingen van de gemeente/Spaarneland voor meer + grotere

mobiele vuilnisbakken en containers op deze dagen. Er komt ook een ludieke actie om
het gebruik van deze vuilnisbakken te bevorderen.


Kermis op de Grote Markt.
Ook de kermis leidt tot veel klachten bij de gemeente. Momenteel loopt er een
onderzoek door de gemeente naar de mening van de bewoners over de kermis.
Naar de mening van de wijkraad is deze kermis achterhaald en heeft geen bestaansrecht
meer in de binnenstad.



Haarlem Parkeert
De secretaris doet uitgebreid verslag van de laatste stand van zaken en hoe de wijkraad
hierbinnen samenwerkt met de andere wijkraden van de binnenstad. Het proces is nu tot
stilstand gekomen door de oproep tot een referendum voor de VVD. Wijkraad
Patrimoniumbuurt heeft dit voorstel over genomen en is bezig de benodigde
handtekeningen (4000) te verzamelen.
De einddatum voor aanlevering is begin april, daarna is duidelijk of het referendum
daadwerkelijk doorgaat. De wijkraden binnenstad hebben gezamenlijk formeel een
bezwaar tegen het referendum ingediend.

5. Introductie van Frank van den Berg als nieuw wijkraadslid (benoeming)
Frank stelt zichzelf voor, hij wil zich graag inzetten binnen de wijkraad om de binnenstad mooi
en leefbaar te houden. Frank wordt onder applaus van de aanwezigen benoemd als nieuw
wijkraadslid.
6. Rondvraag:
 Connexion is van plan om met dubbeldekkers te gaan rijden op lijn 346.
Wat is de mening van de wijkraad? Wat kunnen we doen?
Antwoord: het is de provincie die het openbaar vervoer inkoopt. De bewoners worden
uitgenodigd om het onderwerp op de agenda van de volgende wijkraadsvergadering te
zeten.
 Coöperatie Spaarne Zaan heeft zonnepanelen op de Zijlpoort geplaats en is op zoek naar
nieuwe daken. Er wordt een stukje op de website geplaatst.
 De kantoorpanden van de gemeente op de Grote Markt (Brinkmanpassage) zijn verkocht.
Wat gaat daar komen?
De wethouder meldt dat de panden al 4 maanden geleden verkocht zijn. De nieuwe
eigenaar heeft de boven- en benedenverdieping gekocht, beneden komen winkels,
daarboven appartementen.
 Er is sprake van een nieuwe taxistandplaats in de Damstraat. Er is hierover geen overleg
geweest met de bewoners. Ingrid Hamer geeft namens de gemeente uitleg over deze
situatie. Er is nu een proef met taxistandplaatsen aan de zuidkant van de Damstraat. Dit
is een verkeersbesluit, omwonenden kunnen hiertegen beroep aan tekenen.
 Gevaarlijke verkeerssituatie (Jansstraat) door vrachtverkeer dat door de binnenstad rijdt.
Hugo van der Wees geeft aan dat er een werkgroep Stedelijke distributie bestaat met als

doel het terugdringen van het aantal bestelbussen. Het idee is om een HUB aan de rand
van de stad te maken waar de goederen worden overgeladen in elektrische
bestelwagens. Dit is nu nog toekomstmuziek. De gemeente heft ook plannen om het
gebied verkeersluw te maken, daar is op dit moment geen geld voor.
Een goed idee kan zijn om hier matrixborden u rijdt te hard te plaatsen.


Pauze

7. Airbnb
Na de pauze speciale aandacht voor het toenemend aantal ‘airbnb’-adressen in de gemeente
Haarlem en met name de binnenstad. Pierre Winkler (lid van de wijkraad) leidt het onderwerp
in en licht toe wat de wijkraad tot nu toe heeft gedaan m.b.t. dit onderwerp.
Namens de gemeente geven Annemiek Kamphuis van de afdeling Toezicht & Handhaving en
Alex Jansen, afdeling Economie & Cultuur, een presentatie over het voorgenomen beleid in
Haarlem. De presentatie van Annemiek Kamphuis kunt u vinden op de website van de
wijkraad.

