Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 31 mei 2017

Presentielijst
Wijkraadsleden:

Martin Favié (voorzitter)
Hugo van Wees (secretaris)
Tinka Nas (penningmeester)
Kees Rol
Tineke Snel
Frank van den Berg

present
present
present
present
present
present

Bezoekers:

Sander van den Raadt (Trots Haarlem ), Guido & Kim (Tussenplaats) en
Mischa Tabacznik

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen
Verslag van 19 april jl.
Ingekomen stukken
a. Haarlem 2040
b. Structuurvisie openbare ruimte
c. Ontwerpbeschikking instemmen plan van aanpak Bronzone, Klokhuisplein 5 e.o.
d. Brief Tussenplaats (overleg op 31 mei)
e. Taxistandplaats Damstraat
f. Viskraam Friese Varkenmakrt
g. Herinrichting Nieuwe Groenmarkt e.d.
Voortgang Parkeerreferendum
Voortgang Airb&b
Inschrijfformulier voor de BBQ 2017
Enquête evenementen binnenstad
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
Martin verwelkomt de gasten en opent de vergadering.
2. Mededelingen
•
Als gevolg van drukke werkzaamheden heeft Pierre de wijkraad verlaten; een woord van
dank voor zijn inzet en betrokkenheid is op zijn plaats. Wij zullen een oproep op de website plaatsen
voor kandidaten die hem kunnen opvolgen.
•
Over de Gonnetstraat en de geveltuinen problematiek is geen nieuws te melden.
•
Na de zomervakantie vinden de vergaderingen bij Binnensteeds (Nieuwe Groenmarkt nr. 20)
plaats. De avonden zijn gereserveerd, we moeten wel zelf koffie zetten (en afwassen). Ook dit dient
op de website te worden gemeld.
4. Ingekomen stukken
•
Haarlem 2040 & Structuurvisie openbare ruimte
S.v.p. beide kritisch lezen en proberen om info te verzamelen waarover wij als wijkraad een mening
dienen e vormen. Op de werkavond van 21 juni (let op: nieuwe datum!) zullen wij proberen om te
bepalen wie deze ’dossiers’ op zich zal nemen.
•
Ontwerpbeschikking instemmen plan van aanpak Bronzone, Klokhuisplein 5 e.o.
Ter kennis aangenomen.
•
Brief Tussenplaats (plus het overleg van 31 mei)
Guido vertelt over zijn ervaringen en frustraties hierover. Het contact met de wijkagent heeft wel al
iets opgeleverd, maar er zou veel meer moeten gebeuren, naar zijn mening.
In het gesprek vanmiddag bij de gemeente (waar Hugo bij was uitgenodigd) was de wijkagent en een
vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging aanwezig, naast vertegenwoordigers van de
gemeente. De door de gemeente verstuurde brief aan alle 80 adressen heeft slechts 4 reacties
opgeleverd (helaas). Men ondervindt overlast en er is sprake van slaapgebrek daardoor. Er wordt
gesproken over diverse oplossingen: (een) hek(ken) plaatsen en (deels) afsluiten en betere,
duidelijkere gedrags- en gebodsborden. De controles (door Handhaving en de politie) zullen worden
geïntensiveerd.
•
Taxistandplaats Damstraat
Mail van Nelly Sinkeler kwam vanmiddag binnen, met foto’s waarop zichtbaar is dat de standplaats
overdag veel wordt gebruikt door vrachtauto’s en bestelbussen. Veel overlast daardoor.
•
Viskraam Friese Varkenmarkt
Een oplossing lijkt in zicht.
•
Herinrichting Nieuwe Groenmarkt e.o.
Er is een plan opgesteld om de Nieuwe Groenmarkt opnieuw in te richten en autoluw te maken (net
als de Kruisstraat, Smedestraat, Jansstraat en de Krocht). Het zal binnenkort ter inspraak worden
bekendgemaakt aan de omwonenden en de verwachting is dat het een ‘zwaar dossier’ zal worden en
op veel tegenstand kan rekenen.
Mischa Tabcznik stelt zich voor: inwoner van de Vijfhoek, ‘ras Haarlemmer’ en ondernemer. Hij opent
binnenkort een vegetarisch/veganistisch eethuisje in de Kleine Houtstraat 2a, met een volledig
‘groen concept’, alleen verse ingrediënten en alles zelf bereid. Open van 11.00 tot 21.00 uur, in de
weekenden tot 22.00 uur. De wijkraad wenst hem veel succes toe.
5. Voortgang Parkeerreferendum
Op woensdag 14 juni (9.50 uur) zitten Dick (Vijfhoek) en Hugo weer bij de Bezwarencommissie voor
het 2e bezwaarschrift tegen het definitief toestaan van het referendum.
Op donderdag 15 juni (9.30 uur) staat het beroep tegen het ongegrond verklaren van ons 1e

bezwaar, tegen het toestaan van het voorlopig verzoek voor het referendum, op de rol bij de
Bestuursrechter.
6. Voortgang Airb&b
Tinka heeft dit dossier overgenomen van Pierre en was aanwezig bij het overleg met de wethouder.
•
Grotendeels werden de lopende acties van de gemeente toegelicht.
•
Er loopt een extern onderzoek met data-analyse over Airb&b adressen in Haarlem.
•
Er is afstemming met Amsterdam over de meest effectieve vorm van handhaving.
•
Er is afstemming met Cosensus (belastinginning).
•
Een stagiair beziet de mogelijkheden van effectieve melding en opvolging.
•
Er is schaarste aan handhaving capaciteit en er zijn dit jaar tot nu weinig meldingen.
•
Alle onderzoeken mbt eerdere meldingen (herfst 2016) lopen nog (hier en daar opgevolgd
met waarschuwingsbrieven).
•
Men wil een actieve meldingsplicht mbt particuliere vakantieverhuur onderzoeken (vgl
A'dam).
•
We hebben gevraagd om anoniem te kunnen melden.
•
Dit alles gebundeld in een verslag komt op 17/07 terug in het OOC.
We moeten even uitzoeken wat er precies over Airb&b op onze website staat en (de naam bij) de
button voor meldingen aanpassen.
7. Inschrijfformulier voor de BBQ 2017
Komt samen met het draaiboek tijdens de werkavond van 20 juni as. aan de orde.
8. Enquête evenementen binnenstad
Er zijn ongeveer 50 reacties binnengekomen en de info is aan de gemeente aangeboden. Twee
evenementen worden als zeer ongewenst en storend ervaren, de kermis op de Grote Markt en de
wintereditie (kerstsamenzang) van Haarlem Jazz & More.
9. Rondvraag
•
Frank wil aandacht voor het afvalprobleem langs het Spaarne: bootjes en schepen krijgen
klaarblijkelijk een code voor de afvalbakken, maar het lijkt absoluut niet te werken. Komt terug op de
agenda van het OOC.
•
Het voorstel van Hein Terwindt (Burgwal) om met de 4 centrumwijkraden ‘geregeld’ samen
te komen om wijkraadgrensoverschrijdende onderwerpen te bespreken, wordt akkoord bevonden.
Hugo geeft dit door aan Hein.
•
De verkeerssituatie in de Parklaan (extreem druk en vaak hoge snelheden); met name ter
hoogte van basisschool De Kring is het gevaarlijk en het zebrapad ter plaatse is slecht zichtbaar
(versleten). Dit dient onder de aandacht van de gemeente te worden gebracht.
10. Afsluiting
Om 22.00 uur sluit Martin de vergadering en dankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng.

