Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 28 november 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
afwezig
present
present
present
notulen

Bezoekers:

Dick Smit aanwezig (vz wijkraad 5-hoek) voor stedelijke distributie
Paul Swinkels en Aart Koning

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van 30 oktober 2018
4. Ingekomen stukken:
·
Mail (1/11) van N. v.d. Steen inzake Belangrijke Gebeurtenissen in Haarlem
(bijeenkomst 19/11)
·
Mail (5/11) van I. Vleeming inzake “Tostietje met…” in Binnensteeds
·
Mail (7/11) inzake beleid en regels t.a.v. splitsing van huizen en vakantieverhuur
(inspraak t/m 14/12)
·
Mail (9/11) Persbericht inzake de ‘Crisiskaart’
·
Mail (13/11) Bewonersbrief inzake de ontwikkelingen aan de Raaks (= Vijfhoek,
voorlichting 22/11)
·
Mail (14/11) van I. Hamer inzake Uitbreiding autoluwe binnenstad
·
Mail (15/11) van P. Minnee inzake het Spaarneconcert 2019
·
Mail (20/11) van I. Hamer over AED’s in Haarlem
·
Mail (20/11) van E. Wittebrood inzake een bewonersbrief m.b.t. ontwikkelingen
Gonnetbuurt
·
Mail (20/11) van J. Kroskinski inzake evenementen (2019)
5. Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’, ingediende zienswijze door Buskruit
6. Voortgang Convenant (afhankelijk van een evt. afspraak)
7. Voortgang Tulpentuin in de Wijngaardtuin

8. planning agenda 2019
9. Rondvraag
10. Afsluiting
1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Verslag wijkraadvergadering 31 oktober 2018
De notulen van 31 oktober worden vastgesteld.
4. Bespreking ingekomen stukken
Projectgroep stedelijke distributie
Voorzitter Wijkraad Raaks/Vijfhoek Dick Smit licht de ontwikkelingen mbt de stedelijke
distributie toe. Gemengde club(bewoners en ondernemers) geeft advies aan het
gemeentebestuur over logistieke processen en goederenstromen. In 2016 werd er voor
het eerst gesproken over een nieuw toegangssysteem in de binnenstad. Huidige
systeem van ontheffingen en pasjes is te onoverzichtelijk. Nieuwe systeem zou 2017
ingaan. Het blijkt dat er opnieuw allerlei vertragingen zijn. Er wordt nu over ingang
nieuw systeem in 2020 gesproken. In 2025 wil Haarlem een Green Deal zone (convenant
is hiervoor opgesteld). Ook loopt er nu onderzoek naar milieuzone.
Als centrum wijkraden wil men nu een eenvoudigere maatregel voorstellen: op korte
termijn in de woonstraten het vrachtverkeer verbieden. Idee is om hiermee te prikkelen
om met kleiner vervoer te distribueren in de binnenstad. Niet om horeca en winkels te
duperen.
Andere steden zijn hier ook mee bezig, vult voorzitter wijkraad binnenstad aan. Het is
daarom een risico om als gemeente Haarlem hier niet in mee te bewegen omdat de kans
bestaat dat anders al het grote en vervuilende vrachtverkeer, wat elders niet meer mag
worden gebruikt, in Haarlem wordt ingezet.
De volgende stap is dat we argumenten verzamelen en gezamenlijk als centrum
wijkraden een brief opstellen voor de Gemeente. Vergadering is akkoord.
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Mail 1 november dhr van Steen is besproken.
De tekst van mevrouw Flemming wordt op de website geplaatst.
Mail beleid en nieuwe regelgeving splitsing huizen en vakantieverhuur. Er worden
nu eisen gesteld aan splitsing en vakantieverhuur. Aanwezige bewoners geven aan
dat hun pand ook is gesplitst en door investeerder opgekocht. Maar de Gemeente
handhaaft hier goed op.
Voorzitter geeft aan: maatschappelijk heeft vakantieverhuur en splitsing invloed op
de leefbaarheid. Een van de gemeentelijke aanpassingen is de regeling dat
vakantieverhuur nu nog maar max 30 dagen is toegestaan.
Tot 14 december is er bij de Gemeente een schriftelijke inspraak mogelijk op dit
nieuwe beleid. De wijkraad zal hier ook zijn inspraak op doen.
Mail Crisiskaart: ter kennisgeving aangenomen.
Mail Ontwikkelingen en bewonersbrief Raaks/Vijfhoek: de wijkraad is aanwezig
geweest bij de bewonersinformatie-avond. Er wordt een Nieuw woningcomplex
gerealiseerd (7 hoog en 4 hoog), naast Jopenkerk. 2 appartementsblokken met in
totaal 32 woningen en een fietskelder voor ca 1000 fietsen. Start bouw voorjaar
2019.
Mail uitbreiding autoluwe binnenstad (Nieuwe Groenmarkt): is besproken in de
gemeenteraad. Er verdwijnen 126 parkeerplekken. Bewoners wordt geadviseerd te
gaan parkeren in de Stationsgarage voor een gereduceerd tarief. Wijkraad wil dit
onder de aandacht gaan brengen. Er komt een nieuwe bijeenkomst in het voorjaar
2019. Maar besluit is formeel al door Gemeente genomen. Wijkraad stuurt een brief
naar de Gemeente met de vraag of alle gedupeerde bewoners direct een parkeerplek
aangeboden krijgen in de Stationsgarage.
Mail Spaarneconcert: er is sprake van een andere locatie en kleinschaliger.
Fondsenwerving en sponsoring verliepen moeizaam evenals de vergunningen voor
de huidige locatie op het Spaarne. Alternatief is nu kleinschaliger en ‘goedkopere’
locatie.
Mail AED: er is budget voor meer AED’s in de binnenstad. Wijkraad plaatst dit
bericht op de website.
Mail Gonnetstraat: de gymzaal wordt kleiner dan gepland. Gymzaal is voor gebruik
van OBS De Kring. Wijkraad vindt dit een goede ontwikkelingen, voor zowel
bewoners als leerlingen OBS De Kring
Mail evenementen: medewerkers van Cultuur & Evenementen worden uitgenodigd
voor de wijkraadvergadering op 19 december as om de evenementen en evt overlast
op de agenda te zetten en te bespreken. Dan ook de Kerstmarkt evalueren.
Mail Halve van Haarlem: onduidelijk is of de Gemeente of de organisatie
verantwoordelijk is voor het informeren van de bewoners (via bewonersbrief). Dit
wordt door de wijkraad bij de Gemeente nagevraagd.

5. Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’
Bij het ABC was er een bijeenkomst over de toekomst van het OV in Haarlem. De
wijkraad kon daar deze keer helaas niet bij aanwezig zijn. Menno Maas (vz Buskruit) zal
om stand van zaken gevraagd worden. De wijkraad zal deze informatie op de website
plaatsen.
6. Voortgang convenant CMG
Afspraak op maandag 10 december. De eerstvolgende CMG vergadering is op 12 december.
7. Voortgang Tulpentuin in de Wijngaardtuin
Subsidie is aangevraagd en de bollen zullen geplant worden. Dit is eenmalig in het kader
van Haarlem Cultuur. Bewoners zijn erg enthousiast.
8. planning agenda 2019
Hugo stuurt aangepaste planning rond. Indien geen bezwaar wordt deze op de website
geplaatst.
9. Rondvraag
* Gemeente Haarlem: in 2019 Week van de democratie in Haarlem. De wijkraden zullen
benaderd worden voor meedenken en inbreng.
*Tinka heeft een vraag over kruizen op straat zoals bij ‘parkeerverboden’ voor garages;
er lijkt sprake van achterstallig onderhoud (oude kruizen worden niet verwijderd) en/of
eigenhandig door bewoners geclaimde parkeerplekken. In de brief aan Frank Kool zal
hierover een vraag worden gesteld. Actie: Hugo
* Frank verteld dat hij met zijn buren en een pakket handtekeningen van omwonenden
binnenkort met de diverse politieke partijen zal gaan praten over de verkeerssituatie op
het Donkere Spaarne.
10. Sluiting
Martin sluit de vergadering om 21.30

