
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 27 september 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 
   Lenne Merbis ( aspirant wijkraadslid) 
     

Bezoekers:    

 

    

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van 28 juni jl. 
4. Ingekomen stukken 

a. Brief wethouder Sikkema: verplaatsing viskraam Friese Varkenmarkt  
b. Brief wethouder Sikkema: verkeersituatie Kenaupark 
c. Vragen GL en PvdA: input voor het verkiezingsprogramma 
d. De 1e slimme parkeermeter 
e. Brief wethouder Langenacker: pilot uitstallingen  

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

 

 

 

 



 

 

 

 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de Lenne Merbis welkom als aspirant 
wijkraadslid met als aandachtspunt communicatie 
 
2. Mededelingen  
Er zijn geen ingekomen mededelingen. 
 
3. Verslag van 28 juni jl. 
Het verslag van 28 juni is ongewijzigd goedgekeurd en op de website geplaatst.  
 
4. Ingekomen stukken 
a) Brief wethouders Sikkema: ter kennisneming,  
b) Brief verkeerssituatie Kenaupark: ter informatie. Situatie voor fietsers is niet verbeterd.  
c) Input verkiezingsprogramma Groen Links en PvdA. Afgehandeld door Hugo. 

Stemwijzer raadsverkiezingen 2018: willen we weer als wijkraad in gesprek met de lokale 
partijen? Samen met de 2 andere wijkraden uit de binnenstad? Hugo gaat inventariseren bij de 
andere wijkraden.  

d) Eerste Slimme parkeermeter: ter info. 
e) Brief wethouder over de pilot uitstallingen Zijlstraat, dit is geen succes gebleken. De wethouder 

gaat zich beraden op vervolg. Verder in CMG bespreken. 
f) Uitnodiging sociaal netwerk Rozenprieel. Hugo heeft gesprek gehad met initiatiefnemers, is niet 

echt gericht op de binnenstad. Geen actie.  
g) Maandag 2 oktober is er een info avond over ontwikkelingen Nieuwe Groenmarkt. Hugo en Frank 

gaan hier naartoe en brengen verslag uit. 
h) Mail Burenhulp, Margot van den Berg. Tineke neemt contact op. 
i) Mail coöperatie Spaarnesaam, bericht op website plaatsen. Lenne maakt hier een bericht van. 
j) Convenant vanuit CMG, speerpunten vanuit ondernemers binnenstad met de politieke partijen. 

Vijfhoek, Burgwal en Binnenstad hebben hierover overleg gehad, het verslag wordt morgen 
verstuurd aan CMG. Het is eerste keer dat de wijkraden aan dit convenant onderwerpen 
toevoegen.  

 
5. Voortgang Airb&b 
 Artikel uit NRC mooi voorbeeld van een krachtige aanpak: Amstelveen houdt termijn van 

maximaal 30 dagen aan!  
 Dick heeft namens de wijkraden een brief verstuurd aan de wethouder.  
 Besproken in CMG: burgemeester Wienen en wethouder Langerak waren hierbij aanwezig. Zij 

hebben sancties aangekondigd. Wij monitoren wat er gebeurt. 
 Er komt ook een anonieme kliklijn voor meldingen  
 
6. Profiel en vacature nieuw lid van de wijkraad 
Vacature wordt ingevuld door Lenne Merbis. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
7. Kermisbeleid 
 College heeft n.a.v. motie botsende belangen een onderzoek laten doen naar de kermissen in 

Haarlem 
 Naar onze mening is dit onderzoek niet goed en onafhankelijk uitgevoerd 
 Martin heeft ingesproken op commissievergadering  
 De meeste fracties waren van mening (met ons) dat het rapport niet goed was en dat het terug 

moest naar de “tekentafel”.  
 Burgemeester betoogde dat het wel onafhankelijk was uitgevoerd en dat het, aangevuld met een 

aantal scenario’s, kon voldoen aan het gevraagde door de raad 
 De raad ging daarmee akkoord. Er worden scenario’s toevoegen ipv terug naar de tekentafel  
 PvdA : Grote Markt hoeft niet gewijzigd, de motie ging alleen over de Zaanenlaan. 
 De meerderheid van de raad nam dat standpunt over 
 Voorlopig gebeurt er helemaal niets. Eerst aanpassen van het onderzoek 
 In de CMG vraagt Hugo of partijen een gezamenlijk onderzoek willen doen om dat als alternatief 

aan te leveren aan de raad 
 
8. BBQ 2017 
BBQ is helaas vanwege de weersomstandigheden afgeblazen. 
We gaan op zoek naar een locatie waar we gezamenlijk een maaltijd kunnen organiseren met 
dezelfde formule.  
Alternatieve locaties: 
• Kerk in de Frankestraat (Lenne) 
• Bavo kerk (Hugo)   
• Pand aan Donkere Spaarne?  
Eventueel gezamenlijk organiseren met (Syrische) vluchtelingen 
 
9. Rondvraag 
Punt voor OOC: verkeersveiligheid Gedempte Oudegracht. Er wordt te hard gereden. 
 
10. Afsluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 
 
 


