
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 21 februari 2018 

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

Bezoekers:  

Hans Koole en Bob Stecher: de autoluwe binnenstad 

Menno Maas en Cees van Breugel: dubbeldekkers 

 
Agenda 
 
1. Opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Verslag van 24 januari 2018 
4. Ingekomen stukken: 

• Mail de heer Blaauw betreffende de voortgang Jansstraat 46 
• Updates ‘023bereikbaar’ 
• Mail inzake Inspraak Evenementenbeleid (inspraak mogelijk t/m 7 maart 2018) 
• Mail inzake Oneigenlijk gebruik Gemeentegrond 
• Rapport inzake openingstijden op zon- en feestdagen 

5. Stand van zaken Politiek debat 6 maart / Wijkraadsessie 2018 
6. Autoluwe binnenstad (voortgang) 
7. Thema 2018 en programma Jaarvergadering 28 maart 2018 
8. OOC d.d. 12 februari 2018 (terugkoppeling en verslag) 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting 
 

 



 

 

 

1. Opening 
Martin opent de vergadering met een korte voorstelronde. 

2. Mededelingen  
Geen 

3. Verslag van 24 januari 2018 
Geen actiepunten en verslag is goedgekeurd. 

4. N.a.v. ingekomen stukken: 
In de nota Evenementenbeleid ontbreken o.i. de evaluatiemomenten; Hugo zal bij Chantal Baas 
hierover een vraag stellen. 

5. Wijkraadsessies/Lijsttrekkersdebat 6 maart 2018 
Dit weekend zijn de flyers beschikbaar voor distributie. Het programma is een beetje aangepast; 
er zullen ouderen en jongeren voor inleidingen zorgen. Ferdinand verzamelt de aanmeldingen. 

6. Autoluwe binnenstad  
Van de oorspronkelijke 4 varianten is B overgebleven; zowel de omwonenden als de ondernemers 
kozen hiervoor. Tot 26 maart loopt de inspraakperiode. Hans Koole gaat inspreken. De gevolgen 
zijn redelijk in kaart gebracht: 127 parkeerplekken vervallen (auto’s moeten naar de openbare 
parkeergarages, waarbij ongetwijfeld het kostenaspect nog een effect gaat krijgen), voor invalide 
plaatsen is maatwerk toegezegd door de gemeente, net als voor de bevoorrading (o.a. AH in de 
Kruistraat). 

7. Overlast door dubbeldekkers en verlengde gelede bussen (‘Buskruit Haarlem’). 
Menno Maas doet verslag van de afgelopen weken: gesprekken met wijkraden, een website in 
ontwikkeling (www.bus-kruithaarlem.nl), contacten met het HD, Connexxion en de gemeente. 
Voor de website is subsidie van de gemeente gevraagd en de volgende stappen zijn o.a. flyeren 
langs de routes, alle betrokken wijkraden informeren (actie: Hugo) en om steun vragen (op hun 
websites linkjes naar Buskruit), budget aanvragen voor metingen (geluid, trillingen en fijnstof).  

T.b.v. onze jaarvergadering heeft Martin Connexxion gevraagd om een spreker, hetgeen wordt 
afgewezen. Hij zal nu Frank Kool (gemeente) benaderen en mogelijk ook iemand van de provincie.  

8. Het korte verslagje van het OOC (12 februari 2018) zal door Lenne op de website worden 
geplaatst.  
 

9. Rondvraag  
Hugo vraagt Tinka om gegevens voor het jaarverslag. Martin geeft aan mogelijk wat later te 
komen op de jaarvergadering. 

10.  Afsluiting om 10.01 uur    
 


