
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 31 oktober  2018 

 
 
 
 
 
Presentielijst 
 
Wijkraadsleden: Martin Favié (voorzitter)   afwezig 
   Hugo van der Wees (wnd. vz.)  present 
   Tinka Nas (penningmeester) present 
   Kees Rol     present  
   Tineke Snel    present 
   Frank van den Berg   notulen 
   Lenne Merbis    afwezig 
  
Bezoekers:   Frida Robben (iZoof)) 

Michaela Bijlsma (hofje Warmoestraat) 
Menno Maas (Buskruit + Houtplein) 
Caroline Verkley (Haarlem Marketing) 

Agenda  

 
1 Opening 
2 Mededelingen 
3 Verslag van 26 september 2018 
4 Ingekomen stukken : 
▪ Mails van P. Winkler en anderen inzake de verloedering van het Pieterspleintje 
▪ Mail van S. Ellerbeek inzake de evaluatie van het hek op de Tussenplaats 
▪ Mail van D. Smit inzake het nieuwe hotelbeleid 
▪ Mail C. Verkleij inzake de Tulpentuin in de Wijngaardtuin 
▪ Mails van M. van Kleef inzake het verkeer op het Donkere Spaarne 
▪ Mail van F. Robben inzake de inzet van iZoof 
▪ Mail van M. Bijlsma inzake fietsenoverlast en mogelijke vergroening van de 

Warmoesstraat 
▪ Mail P. Fernhout i.z. gesprek met C. Baas over evenementen. 
5. Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’ en ontwikkelingen rond het Houtplein 
6. Verslag CMG d.d. 03/10 en voortgang Convenant 
7. Verslag OOC d.d. 15/10 
9. Voortgang ‘Bezoekersparkeren’ 
10. Rondvraag 
11. Afsluiting rond 22.00 uur 
 

 



 

 

 

1. Opening  

Hugo opent de vergadering om 20.10, de aanwezigen stellen zich voor. F. Kool van de 

gemeente zou uitgenodigd moeten zijn, voor volgende vergadering dan. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Verslag wijkraadvergadering 27 juni 2018  

De notulen van 26 september 2018 worden vastgesteld. 

4. Bespreking ingekomen stukken 

▪ Mails van P. Winkler en anderen inzake de verloedering van het Pieterspleintje: 
de toegang tot de parkeergarage is hersteld en er komt schot in verbetering van de 
omgeving o.a. met betere verlichting, mede door invloed wijkraad. 
 

▪ Mail van S. Ellerbeek inzake de evaluatie van het hek op de Tussenplaats: 
 overlast jongeren is gereduceerd; het gebied kan aan één kant worden afgesloten. 

 
▪ Mail van D. Smit inzake het nieuwe hotelbeleid: voor kennisgeving aangenomen; 
 Haarlem mikt op het hogere en meer cultuur georiënteerde segment. 

 
▪ Mail C. Verkleij inzake de Tulpentuin in de Wijngaardtuin: Caroline stelt voor om in de 

Wijngaardtuin tulpenperken aan te leggen, in het kader van Haarlem tulpenstad; de 
omwonende bewoners moeten wel ingelicht worden. Actie: Lenne om bericht op de 
website/nieuwsbrief te zetten.  

 
▪ Mails van M. van Kleef inzake het verkeer op het Donkere Spaarne: Michiel heeft  

afspraak met gemeente gemaakt voor 12 nov., samen met Bim Lehman en Frank vdB 
(mede namens wijkraad). Doel: belijning en snelheid beperkende maatregelen. 

 
▪ Mail van F. Robben inzake de inzet van iZoof: Frida wil graag een deelautosysteem  

voor de (noordelijke) binnenstad/stationsbuurt organiseren met deze organisatie van 
Spaarnelanden; iZoof is nu actief in Ramplaankwartier. Goed initiatief, Frida neemt 
contact op met Spaarnelanden. 

 
▪ Mail van M. Bijlsma inzake fietsenoverlast en mogelijke vergroening van de  

Warmoesstraat: Michaela wil graag aanpassing van de Warmoestraat; toegang tot het 
hofje (Rijksmonument) is problematisch door fietsoverlast. Vuilnis hoopt zich op bij 
de containers (die moeten dan verplaatst worden); deel van het plaveisel zou 
vervangen moeten worden door groenstroken met beplanting. Wijkraad steunt het 
initiatief, ook om verstening tegen te gaan (project Steenbreek). Michaela neemt 
contact op met de gemeente (Ingrid Hamer en Pim Lemmens). 

 
▪ Mail P. Fernhout i.z. gesprek met C. Baas over evenementen: geluidsoverlast blijft 



 

 

 

 groot probleem. Onderwerp blijft op de agenda. 
 

5. Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’: De actiegroep Buskruit blijft het OV 

probleem in Haarlem kritisch volgen: te veel bussen, te zwaar, te groot, en te “dieselig”. 

Bij de verlening van de concessie aan Connexxion en R-net is onvoldoende rekening 

gehouden met wettelijke normen voor luchtkwaliteit en geluid. Via WOB-verzoeken 

door Buskruit komt nu dienaangaande informatie boven water dat de gemeente 

(waarschijnlijk) steken heeft laten vallen. Bij de geplande herinrichting van het 

Houtplein zou dat betekenen dat er per dag 1186 busbewegingen daar plaatsvinden, ook 

dichtbij de Dreefschool, waar nu ook de directeur in actie komt. Oplossing o.a. dat de 

twee hoofdlijnen vanuit A’dam tot aan Van der Valk rijden (daarna overstappen op 

kleine bussen en fietsen). Dit scheelt 30% van alle busbewegingen door de binnenstad. 

Op 27 nov. 17.00 hr. is er een bijeenkomst in ABC Haarlem t.o. Frans Hals betr. toekomst 

OV in Haarlem.  

6. Verslag CMG: Hugo niet naar vergadering geweest; eerst moet er een gesprek komen 
over aanvullende punten in het Convenant, waarbij meer rekening wordt gehouden met 
de belangen van de bewoners van de Binnenstad (in feite de grootste economische 
partij). 
 
7. Evaluatie OOC: Kees heeft door omstandigheden de vergadering niet kunnen 

bijwonen. 

8.  Ingeslopen emailadres op @wijkraadbinnestad.nl: het “mystery” account is 

deleted.   

9.  Voortgang Bezoekers-parkeren: op zich werkt het systeem; de gemeente heeft 

destijds gesteld dat alle bewoners deze faciliteit krijgen; dat blijkt niet het geval te zijn. 

Wijkraad 5-hoek start een procedure dienaangaande. 

10.  Rondvraag: geen 

11.  Sluiting   

Hugo sluit de vergadering om 21.58. 


