
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem 
Datum: 24 januari 2018 

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

Bezoekers: Jan Blaauw: bewoner van de Ceciliasteeg (naast voormalige rechtbank) t.a.v. 
ontwikkeling van de Jansstraat 
Menno Maas en Cees van Breugel: voorzitter van de vve en respectievelijk bewoner van het 
hoekpand Kenaupark/Nieuwe Gracht (appartementengebouw en naastgelegen villa) t.a.v. overlast 
nieuwe diesel dubbeldekkerbussen 
 
Agenda 
 
1. Opening vergadering 
2. Mededelingen 
3. Verslag van 13 december 2017 
4. Ingekomen stukken: 
• Updates van ‘023bereikbaar!’ 
• Mail Herma Verkerk: aanvragen budget voor 2018 
• Bijeenkomst (15/01) inzake openingstijden op zon- en feestdagen 
• Mail Ingrid Hamer: terrassen Spaarne-oever 
• Mail Ingrid Hamer: Toekomstvisie 2040 
• Mail Ingrid Hamer: verlengen onderhoudscontracten 
• Mail Rosalie Litjens: betonblokken in het Kenaupark 
• Schouw Stationsplein 
• Mail Hans Koole: autoluwe binnenstad (Nwe. Groenmarkt)·         
• Mail van Jan Blaauw over de ontwikkeling van Jansstraat 46 (oude rechtbank 
5. Evaluatie Kerstborrel bij Raecks op 17 december. 
6. Ontwikkelingen Dolhuysbrug 
7. Wijkraadsessies/Lijstrekkersdebat 6 maart 2018 (voortgang) 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 



 

 

 

 
1. Opening 

De vergadering wordt om 20.00 geopend 

2. Mededelingen  
Overeenkomst voor de vergaderruimte incl. voor de jaarvergadering op 28 mrt. (grote zaal) 
is geregeld door Tinka. 

3. Verslag van 13 december 2017. 
Goedgekeurd. 

4. Ingekomen stukken (behandeling): 
    

• Ontwikkeling rechtbank Jansstraat: dhr. Blaauw is bezorgd over de ambitieuze plannen voor 
de herontwikkeling van de rechtbank in de Jansstraat, mogelijkerwijs met 70 studio’s van 45-
50 m2. Zorgen zijn er over de toename van verkeer m.n. fietsers en brommers door de 
Ceciliasteeg en het wellicht openingen maken in de grote muur voor bergingen (de muur is 
een Rijksmonument en lijkt daardoor beschermd). Hij gaat nader spreken met de architect. 
Als de plannen niet stroken met het vigerende bestemmingsplan zal hij een zienswijze 
moeten indienen. 

• Overlast nieuwe dubbeldekker-bussen: dhr. Maas uit zijn zorgen over de overlast (geluid, 
trillingen, te hoge snelheid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid) van de nieuwe diesel 
dubbeldekkerbussen. Er is verbazing dat Connexxion deze bussen in de binnenstad inzet en 
niet elektrische bussen of bussen op CNG (aardgas). Passeren in de bocht is problematisch. 
Bussen trekken versneld op en vertragen idem dito met veel extra geluid (72 db., 
aantoonbaar hoger dan de norm). De Kinderhuisvest lijkt een racebaan. Er rijden iedere dag 
130 bussen heen en 130 terug. Er is formeel contact met B&W en Connexxion (via een 
advocaat). De bewoners spreken in op de Raadscommissie van 25 jan. De hele binnenstad 
zou een 30 km zone moeten worden (die gehandhaafd wordt!). 

• Updates van ‘023bereikbaar!’ – werkgroep maakt zich zorgen over voortgang met contact 
B&W, Hugo treedt namens Wijkraad op. 

• Mail Herma Verkerk: aanvragen budget voor 2018 – actie Hugo 
• Bijeenkomst (15/01) inzake openingstijden op zon- en feestdagen - Hugo vraagt verslag op. 
• Mail Ingrid Hamer: terrassen Spaarne-oever - afgerond, zie actieplan elders op website 

Wijkraad (wel zorg over toegankelijkheid voetgangers en handhaving 23.00 hr. Deadline). 
• Mail Ingrid Hamer: Toekomstvisie 2040 – voor kennisgeving aangenomen  
• Mail Ingrid Hamer: verlengen onderhoudscontracten– voor kennisgeving aangenomen 
• Mail Rosalie Litjens: betonblokken in het Kenaupark – juridische procedure loopt; 

verkeerssituatie is complex t.a.v. fietsers, auto’s en nu ook de dubbeldekkerbussen. 
• Schouw Stationsplein – heeft plaats gevonden in december (Frank present), betreft vnl. de 

matige staat van onderhoud van de openbare ruimte (verlichting, spooronderdoorgangen, 
bankjes, schoonhouden, afvalbakken); gemeente belooft actie (herinrichting van het plein 
was nu niet aan de orde; wel een zorgenpunt: afbraak Beyneshal, layout busstation + 
opknappen kantoorpanden) 



 

 

 

• Mail Hans Koole: autoluwe binnenstad (Nwe. Groenmarkt) – Hugo nodigt uit voor volgende 
vergadering. 

• Mail Sander v/d Raat – Trots op Haarlem over inbreng punten voor partijprogramma – Hugo 
mailt eerder opgestelde lijst met aandachtspunten van de Wijkraad. 

 
5. Evaluatie kerstborrel 

  goed verlopen. Voor 2018 hopen we op beter weer in de zomer voor een bbq in Kenaupark. 

6. Ontwikkelingen Dolhuysbrug 
 De Wijkraad constateert conflicterende belangen, deelt de geuite zorgen, maar stelt zich 
voorshands neutraal op. 

7. Wijkraadsessies Lijstrekkersdebat 6 maart 2018 
 In de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek, samenwerking van 4 wijkraden. Organisatie is in volle gang. 
Stellingen, waarop politici reageren zijn gereed. PR en communicatie naar diverse media gaat 
starten. 

8. Rondvraag 
* voor 2018 willen we meer aandacht voor “sociale cohesie” – bijv. extra Kerstborrel (naast 
Zomer bbq), opzomer-actie, extra “groen”-actie. 
 

9. Afsluiting 
Om 21.55 uur sluit Martin de vergadering.  

 
 
    
 


