
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 18 oktober 2017 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden: Martin Favié (voorzitter)  present 
   Hugo van Wees (secretaris) present 
   Tinka Nas (penningmeester) present 
   Kees Rol    afwezig  
   Tineke Snel   present 
   Frank van den Berg  present 
   Lenne Merbis ( aspirant wijkraadslid)     
 

Bezoekers: Hans Dam en Saskia Verburg (Korte Margarethastraat) en Eveline Ensink (inzake de 

Gonnetstraat).     

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Verslag van 27 september jl. 
4. Ingekomen stukken: 

 Brief Ingrid: werkzaamheden Gravestenenbrug  

 Brief Ingrid: werkzaamheden Stationsplein 

 Brief Ingrid: werkzaamheden Koudenhorn 

 Brief inzake de plaatsing van het hek bij de Tussenplaats 

 Mail m.b.t. de Gonnetstraat (Paul Loman) 

 Conferentie ‘Voeding voor de stad’ op 3 november as. in het Kweekcafé, Haarlemmer 
Kweektuin 

 Mail VVV inzake het openen van een bezoekerscentrum in het stadhuis en ‘vacatures’ 
voor vrijwilligers 

 Mail m.b.t. ‘Zienswijzen Raadsnota Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en 
Bewonersondersteuningsbudget’ 

 Miniconferentie subjectieve veiligheid, 1 nov. as. 

 Gesprek met wethouder Sikkema over de brief ‘Bereikbaarheid’, 18 okt. 

 Pletterij debat over het Kenaupark, 17 okt. 

 Actieprogramma integrale veiligheid en handhaving (voor 1/11 input leveren) 
5. Voortgang Airb&b  
6. Verkeersproblematiek Korte Margarethastraat 
7. Buurt Bijeenkomst Binnenstad (BBB) 2017       
8. Wijkraadsessies 2018 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting 
 



 

 

 

1. Opening 
Martin verwelkomt de gasten, Hans Dam en Saskia Verburg (Korte Margarethastraat) en Eveline 

Ensink (inzake de Gonnetstraat). 

2. Mededelingen  
Kees is verhinderd. T.a.v. het kermisbeleid wachten wij op het nieuwe rapport van de gemeente over 

de kermissen. 

3. Verslag van 27 september jl. 
Goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken (behandeling): 

 Brieven Ingrid: werkzaamheden Gravestenenbrug, Stationsplein en Koudenhorn; ter 
kennisgeving aangenomen. Brief inzake de plaatsing van het hek bij de Tussenplaats, de 
conferentie ‘Voeding voor de stad’ en het te openen VVV bezoekerscentrum; idem. 

 Gonnetstraat: in de raadscommissie is het huidige plan besproken en de 
verantwoordelijk wethouder moet ‘zijn huiswerk’ overdoen; de beoogde 
gebouwen zijn te hoog, er is te weinig sociale woningbouw gepland en het 
parkeren wordt een probleem; dit alles na een schouw door diverse raadsleden. 
De omwonenden willen participatie zoals ook heeft plaatsgevonden bij de 
ontwikkeling van de nieuwbouw in het Scheepmakerkwartier. De door ons 
ontvangen mail (van 6 oktober van Paul Loman) moet worden ingebracht in het 
OOC. Actie > Kees.  

 Samenvoegen Leefbaarheids- en Bewonersondersteuningsbudget: de 
mogelijkheid om budget aan te vragen voor bewonersinitiatieven moet op onze 
website worden opgenomen, alsmede voorbeelden uit het verleden waarvoor 
geld is vrijgemaakt.  

 Miniconferentie subjectieve veiligheid, 1 nov. as.; niemand kan op die dag en 
tijdstip (misschien kan Kees?) 

 Gesprek met wethouder Sikkema over de brief ‘Bereikbaarheid’, 18 okt.; mail van 
Dick stuurt Hugo door. 

 Pletterij debat over het Kenaupark, 17 okt.; Hugo doet kort verslag. 

  
5. Voortgang Airb&b  
Hugo stuurt de mail van Alex Jansen door. 

6. Verkeerproblematiek Korte Margarethastraat 
Het zeer smalle straatje is dé sluiproute vanaf de Kruisstraat (taxi standplaats) en de Krocht naar de 

Naussaulaan. Bij een telling kwam men onlangs op 177 auto’s per uur..! Het gaat ook hele nachten 

door in het weekend, vooral door taxi’s. De bewoners zouden graag zien dat de rijrichting voor het 

verkeer in de Naussaustraat wordt omgedraaid, dus vanaf de Kruisstraat naar de Naussaulaan, want 

dan gaat het sluipverkeer via de Lange Margerethastraat en de Naussaulaan het centrum uit. 

De ophanden zijnde herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt en Krocht, alsmede de plannen om de 

Kruisstraat verkeersluw te maken, zullen weliswaar van invloed zijn, maar taxi’s blijven ook dan 



 

 

 

waarschijnlijk de sluiproute gebruiken.  

Inbrengen in het OOC: actie > Kees. 

De bewoners zullen in contact worden gebracht met de projectleider Nieuwe Groenmarkt: actie > 

Hugo. 

7. Buurt Bijeenkomst Binnenstad (BBB) 2017  
Afgesproken is om uiterlijk 1 november een besluit te nemen (go-nogo) t.a.v. de BBB; Lenne probeert 

Sjoerd van de kerk in de Frankestraat te pakken te krijgen. Alternatief is een kerstborrel (besluit 

daarover op de werkavond van 15 november as.  

8. Wijkraadsessies 2018 tbv gemeenteraadsverkiezingen 
Er komt op korte termijn een gezamenlijk verleg met de andere centrumwijkraden. Actie > Hugo. 

Stellingen en/of vragen aan de politieke partijen voorbereiden: actie > allen.  

9. Rondvraag 

 Frank heeft het voorstel voor het omdraaien van de rijrichting aan de 
Bakenessergracht ontvangen inclusief de handtekeningenlijst. Moet worden 
ingebracht in het OOC. Actie >Kees/Frank.  

 Alles op het gebied communicatie met de binnenstadbewoners loopt vanaf nu via 
Lenne, aangezien zij heeft aangegeven met ons verder te willen. Welkom Lenne! 

 

10. Afsluiting 
Om 22.20 uur sluit Martin de vergadering.  

 
 


