Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 30 januari 2019

Presentielijst
Wijkraadsleden:

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

present
present & notulen
afwezig
present
present
present
present

Bezoekers:

Nelly Sinkeler, Hein Vissers, Menno Maas, Bart Wernink, Roel
Ebbinge, Valentijn Holewijn en Marjan Zoon

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van 19 december 2018
4. Mail en persbericht van Menno Maas inzake de dubbeldekkers en de gemeente
5. Ingekomen stukken
6. Verslag gesprek met Chantal Baas over de evenementen in 2019 (21 dec. jl.)
7. Rondvraag
8. Afsluiting
1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Mededelingen
Peter Fernhout wordt aspirant lid van de wijkraad en zal volgende keer aanwezig zijn.
3. Verslag wijkraadvergadering 19 december 2018
De notulen van 28 november worden vastgesteld. Er is enige onduidelijkheid over de
financiële rapportage (actie: Tinka)
4. Mail en persbericht van Menno Maas inzake de dubbeldekkers & de gemeente

Menno vat kort de huidige stand samen en geeft aan dat het collegebesluit een soort overval
was, temeer wij het uit de krant moesten vernemen. Ondanks alle brieven en inspraak, heeft
er geen enkel gesprek met ‘Buskruit’ en de wijkraden plaatsgevonden. Wij willen een gesprek
met het college, dan wel alleen met Robbert Berkhout. Ter voorbereiding zou er een soort
pleitnota moeten worden opgesteld over de inzet van de dubbeldekkers en de wens om 30 km
zones in te voeren (actie: Menno Maas). We zullen de wethouder op korte termijn verzoeken
om een onderhoud (actie: Hugo).
5. Bespreking ingekomen stukken
• Mail van Ingrid Hamer inzake uitnodiging voor 10 februari “de rollen van de wijkraden
in de nieuwe democratie”.
o Zie ook de mail van Jur Botter hierover. De datum is 11 februari geworden in de
Koningskerk, Kloppersingel 57.
• Mail van Nelly Sinkeler inzake het Toeristisch Vervoer.
o Er is behoefte aan alternatieve vormen van vervoer door de stad.
• Mail van Michaëla Bijlsma inzake de voortgang in de Warmoesstraat.
o De schouw is geweest; groen in plaats van stenen is niet gewenst i.v.m. het
historische aanzien van de straat, er komt wel budget voor 2 bloembakken voor
naast de ingangspoort. 7 februari is er nog een gesprek met Spaarnelanden over de
restafval container.
• Mail van Gertrude Kjaer inzake input wensen MJGP, Haarlem Centrum.
o Is ingediend, WR Vijfhoek heeft dezelfde onderwerpen ook gebruikt.
• Mail inzake het afscheid van wethouder Sikkema (22 jan. jl.).
o Pierre is geweest.
• Mails van Hilde Prins inzake het gebiedsprogramma Bolwerken & Kenaupark en het
meerjaren gebiedsprogramma 2020-2023.
o Ter kennisneming.
• Mail van Menno Maas inzake de Rustenburgerlaan.
o Zie agendapunt 4.
• Mails van Frank inzake de mogelijk vestiging van een sportschool naast Teylers.
o De sportschool komt er niet; Huib Vissers licht e.e.a. nog kort toe. Martin zal Huib
een linkje toesturen inzake afgifte van vergunningen etc. (actie: Martin)
• Mail Dick Smit inzake een mogelijk nieuw hotel in de Wilhelminastraat.
o Bijeenkomst met omwonenden was gisteren. Wordt vervolgd.
• Mail van Filmon Mulugheta inzake het Project Samen Hier Haarlem.
o Staat op de website.
• Mail van Marjan Zoon inzake hoofdstuk 3 APV (Prostitutiebeleid).
o Marjan licht e.e.a. kort toe; er is nog 1 pand waarop weinig controle mogelijk is (en
veel overlast daardoor). Zij heeft haar zienswijze (en die van de buurt) kenbaar
gemaakt en zal ons die doen toekomen, zodat wij adhesie kunnen betuigen.

• Mail van Jur Botter inzake Stadsgesprekken over de rol wijkraden (11 februari as., was
10 februari).
o Zie hierboven, de 1e mail.
• Mail van Annelie Bulsing inzake de wisselingen bij de WR Heiliglanden & De Kamp.
o Ter kennisneming.
• Mail van Michiel van Kleef inzake het Donkere Spaarne (en de reactie van Pierre).
o Frank zal contact opnemen met hen en erop aandringen ‘de toon iets te de dempen’.
6. Gesprek met Chantal Baas inzake evenementen 2019 (vrijdag 21/12)
Frank, Martin en Hugo hebben op 21/12 een gesprek gehad met Chantal. Belangrijkste
onderwerp de diverse evenementen in 2019 en de nog steeds te late meldingen ervan.
7. Rondvraag
• Frank gaat 31 januari naar de info avond inzake de uitbreiding van de autoluwe
binnenstad.
• Nelly doet kort verslag van de overlast die zij afgelopen weekend heeft ondervonden van
het partyschip ‘Dokkum’, als gevolg van een draaiende generator aan boord. Contact met de
eigenaar leverde alleen maar dreigementen op en de klachten bij de gemeente (en het
Havenbedrijf) en de politie hebben niets opgeleverd.
8. Afsluiting
Martin sluit de vergadering om 21.55 uur.

