Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 30 mei 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
notulen
present
afwezig
afwezig

Bezoekers:

Jeanne Smeets (bewoonster binnenstad)
Ellen vd Berg (bewoonster binnenstad)
Michel van Kleef (v.a. 21 uur, binnenstadbewoner)

Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Verslag van 25 april 2018.
Ingekomen stukken:
·
Brief inzake de bezoekersregeling centrum (parkeren)
·
Mailtjes van Ingrid inzake ‘Sociale Basis 2020’ (bijeenkomst 28 mei),
‘Venten/Straatverkoop’ en ‘Vuurwerkvrije zones’
·
Mail Marcella van Mirtos inzake ‘Kat uit de gracht’
·
Uitnodiging Burgwal voor 13 juni as.
·
Mail Chantal Baas inzake de Evenementenkalender 2018
·
Mail Michiel van Kleef inzake de verkeers(on)veiligheid op het Donkere
Spaarne (opgepakt door Frank)
.
Mail Pierre Winkler inz. parkeergarage Pieterstraat
.
Mail vervuiling door restaurants.
.
Convenant CMG

5.
6.
7.
8.

Evaluatie Thema-avond ‘het OV in Haarlem’
Planning activiteiten/agenda updaten
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 25-04-18 worden vastgesteld.
4. Bespreking ingekomen stukken
•
•
•
•
•
•
•

Brief inz. bezoekersregeling centrum parkeren. Communicatie vanuit gemeente
slordig en onduidelijk. Geen goede regelingen voor artsen, hulpverlening,
ondernemers e.d. (max. 1 uur parkeren is te kort). Inbreng in OOC 04/06.
Bijeenkomst 28/05 Sociale Basis 2020: wijkraad was niet aanwezig. Wachten op
verslag.
Mail Marcella van Mirtos ¨kat in de gracht¨. Geen taak voor de wijkraad. Als men hier
iets mee wil moet er een bewonersinitiatief komen.
Uitnodiging Burgwal m.b.t. samenwerking: geen behoefte vanuit wijkraad
Binnenstad zolang er geen gezamenlijke belangen zijn. Wel informele kennismaking
en ad hoc gezamenlijk optreden.
Mail Chantal Baas inz. evenementenbeleid: nog geen verandering. Nog steeds
worden de vergunningen verleend nadat het evenement plaatsgevonden heeft. Nog
steeds geen mogelijkheid voor bewoners om bezwaar te maken.
Mail Michel van Kleef inz. onveilige situatie Donkere Spaarne/Koudenhorn. Michel
heeft al een aantal mensen verzameld om een bewonersinitiatief op te zetten en zal
zeker nog van zich laten horen. Wordt 04/06 ook ingebracht in OOC.
Mail Pierre Winkler inz. parkeergarage Pieterstraat en vervuiling door restaurants in
Kruisstraat/Riviervismarkt/Botermarkt/Oude Groenmarkt/Spaarne. Restaurants
houden zich niet aan de regels en plaatsen vuil naast kliko´s (veroorzaakt
meeuwenoverlast) en in ondergrondse containers voorbewoners. Containers
Botermarkt, Spaarne, Oude Groenmarkt altijd vol. Restauranteigenaren aanspreken
op hun gedrag (via Horeca Nederland afd. Haarlem?) Handhaving is niet te bereiken
en Spaarnelanden en gemeente wijzen naar elkaar. Wordt 04/06 ingebracht in OOC.

5. Evaluatie thema-avond OV 16 mei
Geslaagde avond en er is iets in gang gezet. Alle partijen moeten uitgenodigd worden
voor een vervolggesprek. Voorgesprek aanvragen met wethouder Sikkema. Hugo stemt
dit af met Martin en Menno.

6. Planning activiteiten/agenda updaten
Eerstvolgende wijkraad is 27 juni. Is ook de laatste voor de vakantie
7. Rondvraag
Geen vragen
8. Sluiting
Martin sluit de vergadering om 21.25

