Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 27 juni 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
present
present
present
afwezig
notulen

Bezoekers:

Ton Rossel (bewoner binnenstad)
Peter Fernhout (bewoner Warmoesstraat)
Yvonne Rojas (bewoonster binnenstad)
Pierre Winkler ( bewoner Binnenstad)
Marion Reulen inzake de Vredestempel Prinsenhof
Nelly Sinkeler

Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Verslag van 30 mei 2018.
Ingekomen stukken:
· Voortgang inzake de bezoekersregeling centrum (parkeren)
· Mail Marion Reulen inzake de Vredestempel Prinsenhof
· Duurzame en bereikbare binnenstad (dd. 20 juni 2018)
· Acties Handhaving zwerfafval
· Taxistandplaats Oude Groenmarkt
· Oplaadpalen in het centrum
· Mail Pierre Winkler inzake deurwaardersdreiging (Spaarnelanden)
· afspraken brainstormavond
· Mail inzake herontwikkeling Gonnetstraat ( info 17 juli; inspraak t/m 1 aug)
Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’
200 gele leenfietsen
Voortgang CMG
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Verslag wijkraadvergadering 25 april 2018
De notulen van 30-05-18 worden vastgesteld.
4. Bespreking ingekomen stukken
•

•

•

•

•

•

Hugo licht toe: Parkeerbeheer Definitieve beslissing niet eind mei maar eind juni.
Pilot start per 1 juli. Nog niet bekend of we gaan meedoen als stadsdeel.
Voor wat betreft het thema parkeren: Kees reageert en maakt zich zorgen dat fiets
parkeerplaatsen voor de Dakkas worden gebruikt terwijl die bestemd waren voor
Flinty’s. Kees vraagt of hier sprake is van bevooroordeling. De voorzitter adviseert
Kees om deze zorg neer te leggen bij Koninklijke Horeca NL.
Dit Initiatief is 2 jaar geleden gestart om Vredestempel in goede staat te behouden
voor de stad. Er zijn ook plannen voor het in ere herstellen van de medicinale tuin en
het zichtbaar maken van de beek. Vraag vanuit Stichting of iemand uit de wijkraad
zitting zou willen nemen in de Stichting. Tineke Snel zal als afgevaardigde vanuit de
wijkraad in het stichtingsbestuur zitting nemen.
Duurzame en bereikbare binnenstad. Hugo is aanwezig geweest en heeft hiervan een
verslag gemaakt Dit is op de website geplaatst. De wijkraad roept bewoners op om te
participeren in de discussie op de website en op de discussie avonden van de
gemeente.
Handhaving zwerfafval. Gemeente heeft ingezet op het inzetten van en aanstellen
van extra handhavers. Bewoners geven aan dat de opvolging op de melding
wisselend is. Foto’s maken van het zwerfafval en die sturen naar de gemeente blijkt
wel snel effect te hebben. Zwerfafval is een belangrijk prioriteit voor de gemeente.
Taxistandplaats Nieuwe Groenmarkt is na de proefperiode opgeheven. Door
opheffing is er een niet-officiële ‘standplaats’ ontstaan aan het Spaarne ter hoogte
van De Waag. Dit geeft veel overlast. Bewoners kunnen overlast melden bij politie en
Gemeente. De wijkraad adviseert dit dan ook te blijven doen. Bij de melding ook de
wijkraad in de cc zetten. Zo kunnen we de overlast blijven volgen. En waar mogelijk
actie ondernemen. Handhaving kan wel plaatsvinden op geluidsoverlast van dronken
uitgaanspubliek. Eventueel zouden er plantenbakken geplaatst kunnen worden?
Oplaadpalen Haarlem. Artikel is op de website geplaatst.

•
•
•
•
•
•

Pierre Winkeler heeft een brief ontvangen dat de incassoprocedure zou worden
stopgezet. Het hek is nog steeds stuk. Wijkraad adviseert aan te geven dat een
tijdelijke reparatie van het huidige hek een goede optie zou kunnen zijn.
Buurt BBQ staat gepland voor 8 september (met als reserve datum 15 september). Er
komt een uitnodiging op de website en in de nieuwsbrief.
Er is een informatiebijeenkomst herontwikkeling Gonnetstraat is op 17 juli. Inspraak
is mogelijk tot 1 augustus a.s. Betrokkenen zijn geïnformeerd middels een brief.
Uitnodiging zomerborrel Haarlem Marketing. Lenne zal aanwezig zijn.
Cursus historisch huisonderzoek. Bericht wordt niet op de website geplaatst.
OOC vergadering is afgezegd. Volgende vergadering is in oktober.

5. Voortgang van ‘het (H)OV in Haarlem’
Er is nog geen afspraak met wethouder Sikkema over de rol van de gemeente in de
beleidsvorming t.a.v. het OV. De gemeente heeft aangegeven met een datumvoorstel te
komen. Er is wel een afspraak met partijen en platform Buskruit. De wijkraad adviseert
op de achtergrond.
6. 200 gele leenfietsen
De indruk is dat de leenfietsen niet intensief gebruikt worden maar wel veel ruimte
innemen in de fietsenrekken. De Gemeente heeft bij navraag aangegeven ook verrast te
zijn door dit initiatief. De wijkraad zal de gemeente vragen hierop beleid te maken.
7. Voortgang CMG
Wijkraden Binnenstad hebben het convenant niet ondertekend. De input van de
bewoners van de binnenstad was onvoldoende meegenomen. De wijkraden willen als
volwaardige partner mee doen in het convenant naast de ondernemers. Er komt een
voorstel vanuit het CMG voor een aanpassing. Een eventuele nieuwe versie wordt aan de
wijkraden voorgelegd.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen
8. Sluiting
Martin sluit de vergadering om 21.56

