Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 25 april 2018

Presentielijst
Wijkraadsleden:

Bezoekers:

Martin Favié (voorzitter)
present
Hugo van der Wees (secretaris) present
Tinka Nas (penningmeester)
present
Kees Rol
afwezig
Tineke Snel
present
Frank van den Berg
afwezig
Lenne Merbis
afwezig
Marni Blom, Kraaienhorst 5
Hilde Prins Lid Haarlemse Bomenwachters

Agenda
1. Opening
2. Verslag wijkraadvergadering 21 februari en jaarvergadering 28
maart
3. Bespreking ingekomen stukken:
• Mails en brieven inzake de afsluiting van het Kenaupark
• Mail van Hilde Prins (Bomenwacht) inzake boom aan de Parklaan
• Mail van Eva Meier inzake fietsenoverlast bij de Toneelschuur
• Mail van Peter Fernhout inzake het illegaal dumpen van
(horeca)afval en de taxistandplaatsm op de Oude Groenmarkt
• Actieprogramma Integrale Veiligheid & Handhaving 2018 (van 23
maart j.l.)
• Mail Ingrid Hamer inzake Haarlem Link
• Mail Paul Louman inzake de ontwikkelingen in de Gonnetstraat
• Brief wethouder Sikkema inzake de oversteek (on)veiligheid GOG
• Mail WR Burgwalinzake een gezamenlijke bijeenkomst op 9 mei a.s.
• Mail Ingrid Hamer inzake uitstel van invoering nieuwe
parkeerregels naar 1 oktober ( was 1 mei)
4. Ondertekenen Convenant CMG
5. Voorbereiding HOV avond 16 mei a.s.
6. Terugkoppeling OOC 16 april jl.
7. Rondvraag en afsluiting

1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Verslag wijkraadvergadering 21 februari en jaarvergadering 28 maart

Hugo heeft nog geen antwoord van Chantal Baars (evaluatie evenementenbeleid)
ontvangen. De Notulen van 21-02 en 28-03 worden vastgesteld.
3. Bespreking ingekomen stukken
Mails inzake de afsluiting van het Kenaupark

* Niet alle ondernemers en bewoners zijn blij met de afsluiting voor autoverkeer.
Bewoners hebben zich niet bij de wijkraad gemeld. We wachten de ontwikkelingen
verder af.
Toevoeging Hilde Prins: Er is door de gemeente een beheerplan Kenaupark en
Bolwerken opgesteld. Er bestaat een beheers commissie met o.a. vertegenwoordigers
van de WR Patrimoniumbuurt en WR Frans Halsbuurt en de gemeente die 2 keer per
jaar bijeenkomt. De commissie is niet meer actief. Het is onduidelijk waarom. De
gemeente reageert niet op brieven en mails. Afspraak is dat de wijkraad een afschrift
krijgt. Wij kunnen dan navraag doen bij de gemeente.
* Mail van Hilde Prins (Bomenwacht) inzake boom aan de Parklaan
Het gaat om een boom aan het einde van de Parklaan/Kenaupark. Er is een
kapvergunning aangevraagd (duurt 6 weken) om ruimte te maken voor een vrij liggend
fietspad. Dit is niet aan de commissie beheer voorgelegd. De bomenwacht wil bezwaar
indienen en zoekt hiervoor steun. Kan de wijkraad hier iets mee doen? Besluit : de
wijkraad meldt dat wij het betreuren dat de boom weg moet en graag snel een
compensatie zien door het planten van twee nieuwe bomen in de groenstrook bij
Zijhuizen.
* Mail van Eva Meier inzake fietsenoverlast bij de Toneelschuur
Dit is een bekend probleem , dit is opnieuw een duidelijk signaal. Is dit niet een vraag
voor de Werkgroep Fiets van de Gemeente? Is deze werkgroep nog actief ? Hugo vraagt
dit na bij de Gemeente.
*Mail van Peter Fernhout inzake het illegaal dumpen van (horeca) afval en de
taxistandplaats op de Oude Groenmarkt. Hugo heeft al een antwoord met advies
gestuurd. Peter Fernhout heeft nu formeel een klacht over de taxistandplaats ingediend
bij de gemeente. Als wijkraad snappen we ook de keus niet voor deze plek.

* Actieprogramma Integrale Veiligheid & Handhaving 2018 (van 23 maart j.l.)
Als wijkraad hebben wij input kunnen leveren. TKN.
* Mail Ingrid Hamer inzake Haarlem Link
Ter informatie. Is nieuw platform waar bewoners vragen, klachten, ideeën etc kwijt
kunnen. Is hulpmiddel voor de gemeente om te communiceren met de bewoners.
* Mail Paul Louman inzake de ontwikkelingen in de Gonnetstraat : TKN.
Brief wethouder Sikkema inzake de oversteek (on)veiligheid GOG
We wachten op het nieuwe college en vragen een gesprek aan met de nieuwe
wethouder. Er zijn wel 3 gevaarlijke oversteekplaatsen. We nemen het ook mee naar de
bijeenkomst van 16 mei.
*Mail WR Burgwal inzake een gezamenlijke bijeenkomst (kennismaking en borrel) op
9 mei a.s. Tinka en Hugo gaan hier naar toe, mogelijk nog andere wijkraadsleden? Hugo
meldt de wijkraadsleden aan.
* Mail Ingrid Hamer inzake uitstel van invoering nieuwe parkeerregels naar 1 oktober
(was 1 mei). Hugo heeft gereageerd op de onduidelijke en onvolledige brief.
4. Ondertekenen Convenant CMG
De wijkraden hebben het convenant niet ondertekend, hierop is door enkele leden
van de CMG met onbegrip gereageerd. Het argument van de wijkraden is dat het
geen democratisch proces is geweest enhet is niet zichtbaar hoe men tot de besluiten
is gekomen. De economische partijen zijn over vertegenwoordigd in het CMG. We
willen hierover in gesprek gaan met de Gemeente.
5. Voorbereiding HOV avond 16 mei a.s.
De zaal bij Binnensteeds is gereserveerd. Martin kijkt of er nog een microfoon
geregeld kan worden en sluit dit kort met Tinka. Na de meivakantie stemmen Hugo
en Martin af over de stellingen, Hugo neemt hierover contact op met de andere
wijkraden. Martin stemt de communicatie verder af met Lenne.
6. Terugkoppeling OOC 16 april jl.
Verslag van Frank is besproken.
7. Rondvraag
De brainstormavond van 16 mei is verplaatst naar donderdag 21 juni.
8. Sluiting 21.47

