Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 29 november 2017

Presentielijst
Wijkraadsleden:

Bezoekers:

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

Chantal Baas (evenementen coördinator gemeente Haarlem)
Dilia Leitner (raadslid D`66)
Antoine Willemsen (bewoner)
Martijn Bevelander, Patrick Uitendaal, Mike Rijkers (Haarlem Jazz & More)

Agenda
1.
2.
3.
4.

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

Opening
Mededelingen
Verslag van 18 oktober jl.
Ingekomen stukken:
 Evenementenbeleid & Locatieprofielen (> bijeenkomst woensdag 6/12, Binnensteeds)
 Uitbreiding autoluwe binnenstad, 27/11 in de Nieuwe Groenmarkt kerk (+ vervolg
inrichting Nieuwe Groenmarkt & Krocht woensdag 6/12 Hotel Raecks,)
 Brief aan de wethouder van ‘023bereikbaar!’ (+ update van Dick Smit, 22/11)
 Brief van burgemeester Wienen: cameratoezicht bij evenementen
 Mail van Peter van der Veek: overlast van de terrassen op de Oude Groenmarkt
 Mail van Pierre Winkel: de tarieven van bewonersgarages
 Mail van Jasper Fleers: ‘De Groene Muggen’
 Mail werkgroep Stralingsbewust-Zuidkennemerland, bijeenkomst op 29/11 as. in het
Stadhuis
 Samenvoegen leefbaarheids- en bewonersondersteuningsbudget
 Mail Ingrid Hamer: de terrassen aan het Spaarne
 Actieprogramma Integrale Veiligheid & Handhaving 2018
 Mail Chantal Baas: Evenementen kalender 2018
Voortgang Airb&b (evt. nieuwsbrief of plaatsing op de website)
Kerstborrel bij Raecks op 17 december as.
Petitie Dolhuysbrug (van maart 2016), een initiatief van René Rood van de Fietsersbond
Wijkraadsessies 2018 (voortgang)
Rondvraag (werkavond 6/12?)
Afsluiting

1.

Opening
De vergadering wordt om 20.15 geopend

2.

Mededelingen
Geen.

3.

Verslag van 18 oktober jl.
Goedgekeurd.

4.

Ingekomen stukken (behandeling):


Chantal is gekomen om het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente toe te lichten.Voor
evenementen worden locatieprofielen opgesteld voor de diverse evenementenlocaties in de
binnenstad.
Gemeente wil in gesprek blijven met verschillende wijkraden in de binnenstad m.b.t. het
opstellen van de randvoorwaarden voor de diverse evenementen.
Voorafgaand aan het vaststellen van de profielen worden er brieven naar direct
omwonenden gestuurd. Zij kunnen de locatieprofielen inzien en reageren.
Er komen 3 verschillende categorieën: A (geen impact)- B (half risico) – C (risicovol)
Wijkraad vindt vooral geluidsbeleid belangrijk.



Martijn Bevelander met medebestuursleden lichten toe hoe kerstavond dit jaar
georganiseerd wordt (charmeoffensief i.v.m. overlast 2016?). Uitsluitend kerstsamenzang,
geen DJ`s, geen geluidsoverlast. Wel stands met biertaps (3) en een podium (voor het
stadshuis). De wijkraad houdt de vinger aan de pols.



Uitbreiding autoluwe binnenstad: Frank en Hugo zijn naar de bijeenkomst hierover geweest.
Er werden 4 varianten gepresenteerd (zie:
https://www.haarlem.nl/GebiedsprogrammaCentrum2017)
Wijkraad heeft hierover (nog) geen mening en wacht reacties van bewoners af. Wel is de
wijkraad tevreden over de transparante communicatie door de gemeente. 6 december is een
bijeenkomst in De Raecks over de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt.



Brief aan de wethouder 023 bereikbaar. Wijkraad is het in deze eens met voorzitter wijkraad
Vijfhoek m.b.t. dit dossier.



Cameratoezicht bij evenementen: wijkraad akkoord.



Terrassen Oude Groenmarkt: situatie moet beter gehandhaafd worden.



Mail Pierre m.b.t. verhoogde tarieven parkeergarages: is doorgegeven via OOC aan Ingrid. Zij
gaat ons hierover mailen.



Groene mug: wijkraad ondersteunt initiatieven.



Stralingsbewust: wijkraad heeft hier kennis van genomen



Wijkraad is voorstander van samenvoegen leefbaarheids- en bewonersondersteuningbudget.



Terrassen a.h. Spaarne: rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.



Op actieprogramma “Integrale Veiligheid en Handhaving” is gereageerd door Hugo, Martin
en Lenne.

5. Voortgang AirB&B
Regels voor hiervoor worden op website geplaatst.
6. Kerstborrel is op 17 december in De Raecks.
Max. 80 personen.
7. Petitie tegen Dolhuysbrug
Wijkraad heeft in haar huidige samenstelling hierover geen standpunt.
8. Wijkraadsessies wijkraden centrum
Eerste afspraak 12 december bij wijkraad Vijfhoek. Hugo en Martin gaan hier naar toe.
9. Rondvraag
* Mails aan wijkraad: verzoek om deelname aan schouw Stationsplein. Nieuwe datum
18 december 10 uur hoofdingang stationshal. Frank gaat hier naar toe.
* Mail Ingrid m.b.t. beleid deelfietsen.
Vraag: vrije markt of gereguleerd door gemeente I(lijkt beste optie)
* Volgende vergadering wordt 13 november. Combinatie van werkavond en vergadering
10. Afsluiting
Om 22.00 uur sluit Martin de vergadering.

