Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem
Datum: 27 februari 2019

Presentielijst
Wijkraadsleden:

Martin Favié (voorzitter)
Hugo van der Wees (secretaris)
Tinka Nas (penningmeester)
Kees Rol
Tineke Snel
Frank van den Berg
Pierre Winkler

Bezoekers:

Wijnand Schinkelshoek (VVD)
Maarten Kleinman (energietransitie)
Piet de Vries (nieuwe democratie)
Ziggy Klazes (Groen Links)

Agenda:

present
present
present
afwezig
present & notulen
present
present

1. Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag van 30 januari 2019
4.
Ingekomen stukken:
5.
Verslag uitbreiding autoluwe binnenstad (Frank)
6.
De Nieuwe Democratie: verslag(en) van diverse bijeenkomsten en debatten
7.
Vervolg gesprek met Spaarnelanden inzake de Warmoesstraat (Hugo)
8.
Jaarvergadering: agenda en onderwerpen
9.
Rondvraag
10. Afsluiting
1. Opening
Martin opent de vergadering, de aanwezigen stellen zich voor.
2. Mededelingen
Peter Fernhout heeft aangegeven dat hij bij nader inzien toch onvoldoende tijd heeft om
(aspirant) lid te worden van de wijkraad

3. Verslag wijkraadvergadering 30 januari 2019
De notulen van 30 januari worden behandeld.
4. Bespreking ingekomen stukken
·
·
·
·

·

·
·
·
·

·

Mail Ingrid Hamer: overzicht 2019 van de subsidie Leefbaarheid- en
Initiatiefbudget
o Ter kennisneming. Er is budget overgebleven
Mail Debby Jansen: herstel toplaag van de Catherijnebrug
o Ter kennisneming
Mails Hilde Prins: niveau van het onderhoud van de leefomgeving en specifiek het
MJGP inzake de Bolwerken en het Kenaupark
o Ter kennisneming
Mail Ingrid Hamer: raadsinformatiebrief inzake het stationsgebied en de
bewonersbrief inzake het herstel
o Vergadering stelt vast dat de schade wordt veroorzaakt door te veel en te
zware bussen. Ook nu wordt er weer niets gedaan aan de oorzaak van de
schade en blijft men veel geld steken in het oplappen.
Mails Menno Maas: briefing wethouder en inzake geluidshinder en uitstoot
Dubbeldekkers
o Na het gesprek met de wethouder zullen we de notitie publiek maken op de
website eventueel aangevuld met wat besproken is.
Mail Ingrid Hamer: standplaatsenbeleid
o Ter kennisneming
Mailwisseling Dick Smit: vervolg van het politiek debat van 2018
o Conclusie van de wijkraden dat er geen debat zal worden georganiseerd voor
de zomervakantie.
Mail Ingrid Hamer: leeratelier ‘right to challenge’ voor initiatiefnemers
o Ter kennisneming
Mail Leonie Buur: ontwikkeling Raaks lll
o Tineke aangevuld door Maarten doen verslag van de bijeenkomst. Direct
betrokkenen hebben zich georganiseerd en gevraagd niet alleen te worden
geïnformeerd maar ook te mogen meepraten over de keuzes.
Mail Frank Kool: Reactie van Burgemeester cs inzake de gezamenlijke brief van de
centrum wijkraden over het beperken van vrachtverkeer in de binnenstad.
o De centrumwijkraden zijn niet voor een totaal verbod van vrachtverkeer op
dit moment maar willen door het geleidelijk verhogen van de normen
betreffende gewicht en uitstoot naar een ander manier van bevoorraden. Wij
zijn een van de weinige gemeentes die geen beleid hebben geformuleerd en
lopen het risico dat zware en vervuilende vrachtwagens hier hun laatste jaren
gaan vervullen. Uiteindelijk willen we naar lichtere, elektrische vrachtwagens
met overslag hubs aan de rand van de stad. De reactie van de burgmeester cs
wordt door de wijkraden als teleurstellend ervaren.

· Mailwisseling Dick Smit en Frank Visser (ChristenUnie)
o Zie hierboven
· Mail Angelina Scalzo : excursie naar Groningen op 19 maart a.s.
o Zie verslag agendapunt 6
· Mail Chantal Baas: kinderevenement op de Nieuwe Groenmarkt op Koningsdag
o Wijkraad ziet geen probleem maar adviseert wel om de omwonenden te
informeren. Wijkraad wil deze informatie ook op de website plaatsen. Hugo
zal Chantal antwoorden.
· Mail Jur Botter: uitnodiging voortzetting stadsgesprekken Nieuwe Democratie.
o Pierre en Frank gaan ernaartoe.
o
5. Verslag uitbreiding autoluwe binnenstad
Frank doet verslag van de bijeenkomst. Bewoners zijn boos omdat ze parkeerplaatsen voor de
deur verliezen. Ze moeten dan verder van hun woning parkeren, er zijn minder plaatsen en
parkeergarages kosten meer geld. Hugo geeft aan dat bij eerdere bijeenkomsten er nauwelijks
protest was, alle aandacht ging naar de plaatsen van de palen.
6. De Nieuwe Democratie: verslag(en) van diverse bijeenkomsten en debatten
Verslag van Pierre geplaatst op onze website en een artikel in het HD. Piet de Vries is een
voorstander voor het formeren van wijkraden door loting omdat zo volgens hem een betere
afspiegeling van de wijk ontstaat. De WR binnenstad is zich bewust dat zij geen goede
afspiegeling zijn maar vragen zich af of dat een probleem is. Zij zien zichzelf als een “loket”
waar bewoners kunnen aankloppen die problemen hebben of ervaren met hun leefklimaat. Zij
adviseren deze bewoners en wijzen ze de weg in het bestuurlijk apparaat. Daarnaast fungeert
de WR als de ogen en de oren van de wijk voor het gemeentebestuur. De WR ziet ook niet
scherp welk probleem nu moet worden opgelost. We blijven de ontwikkelingen volgen.
7. Vervolggesprek met Spaarnelanden inzake de Warmoesstraat
De bewoners van het Hofje hebben gevraagd of de ondergrondse vuilcontainer verplaats
kan worden. Oorspronkelijk was deze (vermoedelijk) gepland op de hoek Annegang
Frankestraat. De vuilcontainer veroorzaakt veel overlast door geparkeerde fietsen,
lawaai en het plaatsen van afvalzakken naast de container als deze om 23.00 sluit. Het
verbaast de wijkraad dat er nauwelijks wordt gehandhaafd op het plaatsen van
vuilniszakken na 23.00. Dit is immers niet toegestaan.
8. jaarvergadering 2019
Tijdens de vergadering wordt het duidelijk dat de ons uitgenodigde gastspreker Robbert
Berkhout niet kan komen. Mogelijk kan hij wel de eerstvolgende vergadering op 17 april.

Wijkraad besluit de jaarvergadering te verzetten naar 17 april. Hugo maakt de agenda.
Martin zorgt voor de flyer. Tinka regelt het met Binnensteeds.
9. Rondvraag
Maarten heeft als “binnenstad” bewoner een vraag over de toekomstige energie transitie.
De gemeente is beleid aan het formuleren. Dit moet eind 2021 af zijn. Worden we daar als
bewoners bij betrokken? De wijkraad zal dit inbrengen in het overleg met de andere
centrumwijkraden en bij de gemeente.
10. Afsluiting
Martin sluit de vergadering om 22.02 uur.

