Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
29 mei 2019

Presentielijst
Wijkraadsleden

Bezoekers

Martin Favié
Pierre Winkler
Tinka Nas
Tineke Snel
Kees Rol
Frank van den Berg
Maarten Kleinman

present
present
present ( notulen)
present
afwezig met bericht
present
present

Marijke Overdijk
Lilian Hes

bewoner
bewoner

Agenda
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Verslag en evaluatie Jaarvergadering 17 april (thema: Verkeer en Stedelijke
distributie)
Ingekomen stukken:
Mail 2 mei Gertrude Kjaer: overzicht aanvragen uit centrum Leefbaarheid &
Initiatiefraad
Mail 3 mei: Laadpalen Koudenhorn en Nassauplein
Mail 28 mei: Lilian Hes - Terrassen op Spaarne-oever
Mail 25 mei: Marijke Overdijk - Stationsplein parkeergarage
Verslag van schouw 2 mei stedelijke distributie en vrachtverkeer in centrum
Verslag van overleg 7 mei met Chantal Baas (evenementen)
Verslag van overleg 8 mei met Jur Botter (Nieuwe Democratie)
Verslag van schouw 8 mei Kenaupark (met Bert Tepper (politie) en Ans
Kippersluis (gemeente); email Bert Tepper 14 mei
Verslag van overleg 24 mei over Stationsplein ( en vooroverleg met buskruit)
Verslag van energietransitieoverleg 29 mei, Maarten en Frank
Verslag van overleg 29 mei over thema-avond met Inge van Gansewinkel, AnneMarije Hogenboom, Falco Bloemendal

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verslag informatiebijeenkomst Standplaatsenbeleid 20 mei
Oproep aan Jur Botter in Haarlems Dagblad (13 mei) en reacties
Vergadering OOC 3 juni
Voorbereidingen Thema avond 12 juni: Haarlem als toeristische hotspot
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
Martin opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom.
Marijke Overdijk woont aan de lange Herenstraat. Zij heeft 2 punten te bespreken; de
plekken in de parkeergarage stationsplein en stationair draaiende bussen aan de
Jansweg.
Lilian Hes: komt voor de terrassen aan het Spaarne
2. Mededelingen
Geen mededelingen
3. Evaluatie Jaarvergadering 17 april (thema: Verkeer en Stedelijke distributie)
N.a.v. het verslag:
Het was een succesvolle vergadering; veel bezoekers. Redelijk positieve sfeer. Goede
discussie. Complimenten voor de notulist. Punt van de gemelde rattenoverlast behoeft
nog aandacht. Volgende keer Marco uitnodigen om het hier met hem over te hebben.
Vragen of hij nog foto’s heeft. Pierre nodigt hem uit.
4. Ingekomen stukken:
•

Mail 2 mei Gertrude Kjaer: overzicht aanvragen uit centrum Leefbaarheid &
Initiatiefraad; tot nu toe is er weinig aangevraagd door ons. Bewoners kunnen ook
rechtstreeks aanvragen indienen bij de gemeente. Dat gebeurt wel af en toe. Pierre
plaatst een oproep op de website.

•

Mail 3 mei: Laadpalen Koudenhorn en Nassauplein

De laadpalen worden geplaatst. Martin heeft hier foto’s van en zal kijken of hij deze op
de website kan plaatsen.
•

Mail 28 mei: Lilian Hes - Terrassen op Spaarne-oever

Vorig jaar heeft een pilot gedraaid. Deze is positief afgerond waarna besloten is dat de
terrassen mochten blijven. Afspraak was dat de terrassen om 23.00 uur zouden worden
opgeruimd. Er blijft nu regelmatig meubilair staan inclusief parasols.
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Er blijft zo van de beoogde Spaarneboulevard weinig over. Er zal een mail hierover naar
Ingrid Hamer worden gezonden met de vraag wat nu de afspraken hierover zijn.
•

Mail 25 mei: Marijke Overdijk - Stationsplein parkeergarage

De bewoners die een parkeervignet voor de Stationsgarage hadden zijn deze kwijt. De
vraag is nu wanneer deze weer wordt geactiveerd en wat dit gaat kosten. Met betrekking
tot het parkeerprobleem deelt Pierre mee dat hij een bericht van de projectleider Hr.
Van den Brant heeft ontvangen. Er wordt nog steeds overlegd door de gemeente met de
eigenaar van de parkeergarage. Er is nog steeds geen uitsluitsel over de toekomstige
abonnementen. We blijven het volgen.
Het volgende punt betreft de oude dieselbussen van Prorail die regelmatig op de
Jansweg staan en die dan constant stationair draaien. Men weigert om de bussen uit te
zetten. Er ontstaan onoverzichtelijke situaties. Men gooit rommel weg en het worden er
steeds meer. De wijkraad adviseert Marijke om te beginnen met brief namens meerdere
bewoners naar Prorail, met cc aan wijkraad en wethouder van verkeer. We blijven het
volgen.
5. Verslag van schouw 2 mei stedelijke distributie en vrachtverkeer in centrum
Initiatief van de wijkraad Vijfhoek. Dit probleem door de Wijkraad Vijfhoek benaderd
vanuit het begrip ‘woonstraten’. De wijkraad binnenstad wil ook onze gemengde
woon/winkelstraten meenemen bij de oplossing van dit probleem. Uiteindelijk willen
we naar andere distributievormen. Er zouden nu regels moeten worden gesteld anders
gaat het nooit beter worden. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met de andere
wijkraadsvoorzitters; dan zal weer over dit onderwerp worden gesproken.
6. Verslag van overleg 7 mei met Chantal Baas (evenementen)
Chantal gevraagd naar de jaarlijkse evalatie. Dit was volgens Chantal niet afgesproken.
Wij willen wel graag met alle partijen evalueren. Martin gaat in het CMG aan de andere
partijen vragen of zij ook behoefte hebben aan een gezamenlijke evaluatie
7. Verslag van overleg 8 mei met Jur Botter (Nieuwe Democratie).
Naar aanleiding van de brief van Pierre in het HD zijn Martin en Pierre uitgenodigd voor
dit gesprek.
8. Verslag van schouw 8 mei Kenaupark (met Bert Tepper (politie) en Ans
Kippersluis (gemeente); email Bert Tepper 14 mei.
Pierre is hier geweest met Peter Besnard. De politie heeft de situatie toegelicht. Er kan
weinig aan veranderd worden. Er rijden verschrikkelijk veel bussen langs. Wel zullen
voor het fietspad hekjes of heggen worden geplaatst. Om met de auto de stad uit te
komen is nu heel ingewikkeld. Over 4 jaar zal worden geëvalueerd.

3

9. Verslag van overleg 24 mei over Stationsplein (en 12 mei vooroverleg met
buskruit). Belanghebbenden herinrichting stationsplein.
Er is een voorstudie gedaan. Er zijn nieuwe, deels doorgerekende, scenario’s
gepresenteerd. Verslag volgt nog. Er zou over 1,5 jaar een nieuw plan moeten liggen. Er
zijn wel veel mooie ideeën gepresenteerd. Nieuwe appartementen op plek van oude
rechtbank, een parkje, een extra NS-lijn tussen Haarlem en Amsterdam Zuid o zo het
benodigde aantal bussen substantieel te kunnen verminderen. Dit zou de weg kunnen
vrijmaken voor herinrichting met maar één busstraat waardoor er ruimte komt voor een
parkje (met poffertjeskraam). De Volgende vergadering over dit onderwerp zal in
september zijn.
10. Verslag van energie transitieoverleg 29 mei, Maarten en Frank
1e overleg; Vijfhoek, Burgwal en Binnenstad waren aanwezig. Er waren ook 3
participanten van de gemeente. Voorstel om vanuit de wijkraad een thema avond te
organiseren waar bewoners voorlichting over energietransitie kunnen krijgen. De
gemeente stelt een ruimte beschikbaar. Planning ergens eind van het jaar. Er waren nog
geen concrete plannen voor het centrum. Dat is ook heel ingewikkeld. Veel oude huizen.
Voorlichting is vooral ook gericht ook op het wegnemen van angst bij de bewoners.
11. Verslag van overleg 29 mei over thema-avond met Inge van Gansewinkel,
Anne-Marije Hogenboom, Falco Bloemendal
Voorbespreking thema avond, constructief overleg. Gaat er om een balans te vinden
tussen toerisme en leefbaarheid.
12. Verslag informatiebijeenkomst Standplaatsenbeleid 20 mei (cf. email Ingrid
Hamer13-5)
Inge van Gansewinkel heeft presentatie gehouden. Een standplaats is mobiel. 20
standplaatsen zijn geschrapt. Vergunningen kunnen niet meer worden doorverkocht. Bij
een nieuwe gunning krijgt het beste voorstel de gunning.
13. Oproep aan Jur Botter in Haarlems Dagblad (13 mei) en reacties
De oproep van Pierre hield in dat als er sprake is van verkoop van de panden aan de
oude groenmarkt men rekening houdt met de belangen van de bewoners en niet zomaar
aan de eerste beste projectontwikkelaar gaat verkopen.
14. Vergadering OOC 3 juni: wie gaat?
Cees gaat. Pierre gaat nog even na of er nog punten voor deze vergadering zijn. In ieder
geval heeft Pierre als agendapunt ingebracht: beleid voor eettentjes in de Kruisstraat.
Dit naar aanleiding van het feit dat dergelijk beleid in Amsterdam wel bestaat teneinde
monocultuur (alleen shoarma, broodjes en pizza tenten) tegen te gaan.
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15. Voorbereidingen Thema avond 12 juni
Haarlem als toeristische hotspot: flyer (druk, distributie), aanwezige wethouders,
raadsleden en politici, vooraankondiging krant, zaal voorbereiden etc.
De meeste politieke partijen hebben toegezegd dat er iemand zal komen. Er komt een
vooraankondiging in de krant. We zullen vooraan stoelen reserveren voor de politiek. De
tafels achterin moeten weg, er moeten looppaden komen. Koffie in de hal bij de ingang.
Coördinatie per mail. Tinka regelt de zaal. Frank regelt de microfoons en
geluidsinstallatie.
16. Rondvraag
Geen vragen
17. Afsluiting;
Martin sluit om 22.00 uur de vergadering.
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