
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 28 juni 2017 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden: Martin Favié (voorzitter)  present 
   Hugo van Wees (secretaris) present 
   Tinka Nas (penningmeester) present 
   Kees Rol    vakantie  
   Tineke Snel   present 
   Frank van den Berg  present 
     

Bezoekers:  Kees Stapper ( Jacobijnestraat )  

 

    

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van 30 mei jl. 
4. Ingekomen stukken 

a. Inspiratiebijeenkomst Impuls Sociale basis Haarlem ( 3 juli 2017) 
b. Inspraak Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 
c. Week van de wijk (8-14 juli 2017) 
d. Netwerklunch Wijkcentrum Binnensteeds ( 13 juli 2017) 
e. Bijeenkomst wijkraden centrum met Jur Botter 
f. Brandbrief bereikbaarheid Haarlem ( Falco Bloemendal) 
g. Voorstel gezamenlijke agenda centrumwijkraden ( Hein Terwindt) 

5. Voortgang Parkeerreferendum  
6. Voortgang Airb&b           
7. Profiel en vacature nieuw lid van de wijkraad 
8. BBQ 2017 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de bezoeker welkom. 
 
2. Mededelingen  
Er zijn geen ingekomen mededelingen. 
 
3. Verslag van 30 mei jl. 
Het verslag van 30 mei is ongewijzigd goedgekeurd en op de website geplaatst.  
 
4. Ingekomen stukken 
a. Inspiratiebijeenkomst Impuls Sociale Basis Haarlem (3 juli as.) 
Er is een inspiratiebijeenkomst gepland door wethouder J. Botter waarvoor ongeveer 100 
belanghebbenden zijn uitgenodigd. Tinka zal de wijkraad hier vertegenwoordigen. 
b. Inspraak Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 
Document is vrijgegeven voor inspraak. Hugo zal het stuk morgenmiddag ook bij de aanwezigen 
onder de aandacht brengen bij het gezamenlijke wijkraden overleg. 
c. Week van de wijk (8 t/m 14 juli as.)  
Bijeenkomst is donderdag 13 juli, Gasthuisstraat 32 is een bijeenkomst voor stadsgesprekken. Frank 
zal hiernaartoe gaan. 
d. Netwerklunch Wijkcentrum Binnensteeds (13 juli as.) Binnensteeds wil activiteiten 
afstemmen 12.00 tot 13.30. Hugo gaat hier naartoe. 
e. Bijeenkomst wijkraden centrum met Jur Botter. Hugo en Tineke zijn geweest. Vooral 
gesproken over parkeren en overlast.  
f. Brandbrief bereikbaarheid Haarlem (Falco Bloemendal) 
De brandbrief is ondertekend door de wijkraden centrum en vrijwel alle andere belanghebbenden en 
zal worden aangeboden aan de gemeente. De brief wordt vrijdag a.s. aangeboden aan de gemeente.  
g. Voorstel agenda gezamenlijk agenda centrumwijkraden (Hein Terwindt) 
Onderwerpen van onze kant : AirB&B , parkeren, structuurvisie. 
h. Buurtfietsenstalling wordt heel duur. 120 euro per jaar per fiets.  Bezwaar zal worden 
aangetekend tegen de gemeente. De wijkraad zal dit bezwaar ondersteunen. Hugo zal kort berichtje 
sturen. 
i. Netwerkborrel; afsluiting van de  week voor de wijk 14 juli, in de Zijlpoort 
j. Mail Rob Admiraal over aanpassing voorrangssituatie Jansstraat. Hugo zal even navragen wat 
de bedoeling c.q. vraag is ? 
 
5. Voortgang Parkeerreferendum  
De wijkraden hebben geen gelijk gekregen van de rechter en besloten om niet verder in beroep te 
gaan. Inmiddels zijn de stembiljetten door alle Haarlemmers ontvangen. Wij geven verder geen 
ruchtbaarheid aan dit referendum. 12 juli, elk uur op RTV Noordholland is een interview van Hugo 
over dit onderwerp. 
 
6. Voortgang Airb&b 
De voortgang zal door de gemeente op 17 juli worden gerapporteerd in het OOC. Op dit moment is 
over dit onderwerp geen nieuws. 
 
 
 
 



 

 

 

7. Profiel en vacature nieuw lid van de wijkraad 
Martin heeft een profielschets opgesteld voor een nieuw wijkraadslid dat met name 
verantwoordelijk zal zijn voor onze externe communicatie. De vacature zal op de website en 
facebook/twitter worden geplaatst en in de nieuwsbrief. 
 
8. BBQ 2017 
BBQ aankondiging op de website, via nieuwsbrief en facebook. Bij te weinig aanmeldingen kunnen 
we evt. nog een flyer rondbrengen. Martin heeft het draaiboek voor de BBQ aangepast en taken 
toebedeeld. Draaiboek wordt goedgekeurd.   Woensdag 30 augustus werkavond bij Frank, Donkere 
Spaarne 34. 
 
9. Rondvraag 
Frank gaat naar OOC. Voor wat betreft de viskraamverplaatsing zal Frank aan de orde stellen dat er 
compensatie komt voor evt. verdwijnen van parkeerplaatsen. 
 
10. Afsluiting 
Dit was de laatste vergadering voor het zomerreces. De volgende vergadering zal zijn op 27 
september in Binnensteeds aan de Oude Groenmarkt. 


