Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 19 december 2018

Presentielijst
Wijkraadsleden:

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

present
present & notulen
present
present
present
present
afwezig

Bezoekers:

Peter Fernhout, Nellie Sinkeler, Pierre Winkler en Menno Maas

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van 28 november 2018
4. Ingekomen stukken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Miltenburg, S. van den Raadt: onze visie op de uitbreiding van de autoluwe binnenstad
C. Verkleij: de voortgang van de Tulpentuin
N. de Cock: zwerfafval en drones
D. Smit (Vijfhoek): onze brief aan B&W over vrachtverkeer in woonstraten in het
centrum
I. Hamer: toeristisch vervoer
M. van der Kaa (Spaarnelanden): de Kerstbomen actie
M. Maas: reactie Buskruit op de visie van de provincie inzake het Houtplein
K. Gortzak: de opening van een opvang voor jongeren aan de Kruisweg

I. Hamer: Nieuwe Democratie
G. Kjaer: verantwoording, budget en begroting 2019
I. Jonker: communicatie over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad
G. Kjaer: uitnodiging voor 7/1/2019: een toelichting op het meerjaren
gebiedsprogramma Centrum
P. Bresnard: bussen in Haarlem
M. Bijlsma: update Warmoesstraat

5. Voortgang Convenant (gesprek 10/12)
6. Gesprek met Chantal Baas inzake evenementen 2019 (vrijdag 21/12)

7. Rondvraag
8. Afsluiting
1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Verslag wijkraadvergadering 28 november 2018
De notulen van 28 november worden vastgesteld.
4. Bespreking ingekomen stukken
•
•
•
•

•
•
•

P. Miltenburg, S. van den Raadt: onze visie op de uitbreiding van de autoluwe
binnenstad. Beide heren hebben onze visie ontvangen: voorstander van uitbreiding
onder bepaalde voorwaarden.
C. Verkleij: de voortgang van de Tulpentuin. De krant heeft er uitgebreid over
geschreven; Tinka heeft een totaal rekening ontvangen.
N. de Cock: zwerfaval en drones. Mevrouw De Cock pleit bij de gemeente voor een
verbod op drones (hetgeen overigens al blijkt te bestaan; vraag is hoe te
handhaven?) Actie Hugo: email adres gemeente doorgeven.
D. Smit (Vijfhoek): onze brief aan B&W over vrachtverkeer in woonstraten in het
centrum. De brief is ook in het CMG aan de orde geweest; de ondernemers zijn
tegen zulke maatregelen; daarnaast speelt de vraag wat zijn winkelstraten en wat
zijn woonstraten? Wordt vervolgd.
I. Hamer: toeristisch vervoer; Frank zal hierop reageren (voor as. donderdag)
M. van der Kaa (Spaarnelanden): de Kerstbomen actie: website. Akkoord
M. Maas: reactie Buskruit op de visie van de provincie inzake het Houtplein.
Menno geeft een korte update van de afgelopen weken:
• Besluiten over het Houtplein einde 1e kwartaal 2019
• WOB verzoeken zijn ingediend en stukken zijn ontvangen van zowel de
gemeente als de provincie
• Samen met De Stekker een goed bezochte avond georganiseerd in het ABC
• Totaal zijn er 90 verschillende zienswijzen ingediend; bewoners en
ondernemers van het Houtplein en de Wagenweg hebben de handen
ineengeslagen.
• Menno maakt een ‘Q&A’ voor ons, voor op de website en als hulpmiddel
bij evt. gesprekken met ambtenaren of gemeentebestuurders.
• Een mogelijk volgende stap is weer een grote conferentie te organiseren.

•
•
•
•
•
•
•

K. Gortzak: de opening van een opvang voor jongeren aan de Kruisweg. Tineke &
Martin zijn geweest en doen kort verslag van de ontwikkelingen.
I. Hamer: Nieuwe Democratie. Allen: info lezen s.v.p. en mening formeren
G. Kjaer: verantwoording, budget en begroting 2019 (actie: Tinka)
Jonker: communicatie over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad. Ter
kennisgeving aangenomen
G. Kjaer: uitnodiging voor 7/1/2019: een toelichting op het meerjaren
gebiedsprogramma Centrum; Martin zal zich aanmelden.
P. Bresnard: bussen in Haarlem; Frank heeft erop gereageerd
M. Bijlsma: update Warmoesstraat. Ter info doorgestuurd aan de anderen (Hugo)

5. Voortgang convenant CMG
Op 10/12 is het gesprek geweest met Dick Hulsebosch en Falco Bloemendal. De
centrumwijkraden hebben aangegeven de discussie te willen sluiten: geen aanpassingen
aan het convenant. Onze vragen en opmerkingen over het DB en het democratisch
gehalte van de CMG heeft wel geleid tot een ‘vernieuwingsslag’: uitbreiding naar eerst 5,
later mogelijk 6 vergadering per jaar, rol DB beperkt tot agendavoorbereiding, meer
inhoudelijke discussie en besluitvorming, eventueel met stemming.
6. Gesprek met Chantal Baas inzake evenementen 2019 (vrijdag 21/12)
Frank, Martin en Hugo gaan vrijdag 21/12 het gesprek aan met Chantal. Belangrijk
onderwerp zal (opnieuw) geluidsoverlast bij diverse evenementen zijn, met name nu
gericht op de Kerstsamenzang op de Grote Markt: waar, wanneer en hoe wordt het
geluid gemeten?
7. Rondvraag
•
•

•

Hugo zal de heer Frank Kool (verkeersdeskundige) van de gemeente uitnodigen voor
enerzijds een kennismaking en anderzijds voor een gesprek over mobiliteit en
bereikbaarheid in de stad, parkeerproblematiek e.d.
T.a.v. vragen over het plaatsen van ‘een kruis voor je huis’ (waarmee je feitelijk een
parkeerplek claimt en veiligstelt), zoals aan het Donkere Spaarne gebeurt, heeft hij al
aangegeven dat een kruis alleen in combinatie met een verkeersbord
(parkeerverbod) rechtsgeldig is. Martin zorgt voor plaatsing van deze info op de
website.
Hugo zal ook de nieuwe wethouder van Economie, de opvolger van mevrouw
Sikkema, Robert Berkhout (GL) uitnodigen voor een kennismaking.

8. Afsluiting
Martin sluit de vergadering om 21.55 uur.

