
 

 

 

Notulen	vergadering	Wijkraad	Binnenstad	

25	september	2019	

	
	
	

	

Presentielijst	
	
Wijkraadsleden	 	 	 	 Martin	Favié	 	 present	

Pierre	Winkler	 present	
Tinka	Nas	 	 present	(notulen)	

	 	 	 	 	 	 Tineke	Snel	 	 present		
	 	 	 	 	 	 Kees	Rol	 	 present	
	 	 	 	 	 	 Frank	van	den	Berg		afwezig	met	bericht	
	 	 	 	 	 	 Maarten	Kleinman	 present		
	
Bezoekers	 	 	 	 	 Niek Morsch, Menno Maas	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
AGENDA	 	 	 	 	 	

	
1. Opening 

 
2. Agendapunt 10 en 12 vallen samen.  Er wordt een agendapunt toegevoegd met als 

onderwerp: Boomterrorisme. 
 

3. Notulen van 26 juni  
Deze notulen zijn goedgekeurd en staan inmiddels op de site. 
 

4. Buskruit stavaza 
Menno Maas is aanwezig om de wijkraad bij te praten over de stand van zaken van 
de werkgroep Buskruit. Hij meldt dat er veel gebeurd is. Er zijn toezeggingen van de 
gemeente maar de opvolging gaat wel langzaam. Frequentie dubbeldekkers is wel 
iets teruggebracht inmiddels. Er is onderzoek geweest door consultancybureau 
“Goudappel”. Zij waren het geheel eens met uitgangspunten van Buskruit. Zij 
concludeerden dat dubbeldekkers eigenlijk nauwelijks hoeven te worden ingezet en 
zeker niet in de avond en weekend. We zouden eigenlijk toe moeten naar vraag 
gestuurd vervoer. Alleen dubbeldekkers in ochtendspits. Jammer is dat Connexion 
dit, volgens zeggen, niet op korte termijn kan invoeren.  Hoofddoel van Buskruit en 
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wijkraad is voorlopig: zoveel mogelijk bussen de binnenstad uit. Alleen 
bestemmingsverkeer binnen de ring. En overal in de binnenstad 30 km zone. 
 
Er zijn diverse info-avonden geweest. Conclusies van deze info avonden was: 
Stationsplein loopt vol en dus moet het busvervoer sowieso worden gespreid in de 
toekomst. Ideeën die tijdens deze avonden zijn besproken: extra treinen naar 
Amsterdam Zuid, andere route kiezen, meerdere routes ontwikkelen; tram over de 
gedempte oude gracht met splitsing naar Hoofddorp en A’dam Zuid; Nieuw station 
buiten de binnenstad, meerdere hubs inrichten.  
 
Dee besluitvorming Inrichting Houtplein komt er binnenkort aan en Buskruit wil in de 
aanloop hiernaartoe nog actie gaan voeren. Vooral de Publiciteit zal worden gezocht. 
Menno zal ons binnenkort van de plannen op de hoogte brengen. 
Vorige week was raadsmarkt OV. Van het gebodene in de presentaties werd men niet 
vrolijk.  
 

5. Kruidvat Koningsstraat 
Klacht binnen gekomen van bewoner over laden lossen Kruidvat. Deze klacht bestaat 
al heel lang. Maar er is nu overleg geweest tussen gemeente en Kruidvat; als 
oplossing is voorlopig gekozen dat Kruitvat gaat laden en lossen op de oude plek en 
dat men met karretjes naar nieuwe Kruidvat rijdt. Pierre vraagt bij de klager na of 
deze oplossing naar tevredenheid werkt. 
 

6. Aanvraag plaatsen bloembakken Warmoestraat 
Er is nog steeds geen bericht over de bloembakken Warmoestraat ontvangen. Pierre 
gaat er even achteraan. 
 

7. Handhaving Airbnb 
Pierre denkt dat Airbnb verhuur toeneemt; Niek denkt dat het juist afneemt omdat 
het nog maar beperkt mag en omdat de toeristenbelasting fors omhoog is gegaan. De 
indruk bestaat dat er toch huizen bij komen die alleen voor Airbnb worden gebruikt 
en dat gemeente alleen bij  klachten van bewoners actie onderneemt. En de vraag is 
of bewoners bereid zijn om bij overlast een klacht in te dienen. De wijkraad vindt het 
vooral belangrijk dat de gemeente de zg. beleggers aanpakt die huizen aan de 
woningvoorraad onttrekken. Pierre zal dit bespreken met Maarten Wiedemeijer die 
dit wil aankaarten in de gemeenteraad. 
 

8. Parkeervakkenbijeenkomst 
Tineke en Martin zijn hier naartoe geweest. Het ging over de inrichting van de 
nieuwe autoloze zone in de binnenstad; met name voor de straten. November gaat 
men beginnen met herinrichting. Parkeervakken gaan weg; daarvoor komen 
bloembakken en groen en veel bomen. 
 

9. Meet &Share borrel 
 Grote opkomst van wijkraden en gemeenteambtenaren. Het was een aardige 
bijeenkomst. Tineke en Martin waren erbij.  
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10. Verslag bijeenkomst Nieuwe democratie/Omgevingswet 
Pierre heeft deze bijeenkomst bijgewoond en koppelt terug; De gemeente is verplicht 
om een goed participatietraject in te richten. Hier was een workshop over. Aan de 
hand van een aantal stellingen werd nagedacht hoe je participatie beter kunt 
organiseren. Daarnaast ging het over: Hoe kun je initiatieven van burgers initiëren en 
verder brengen in de gemeentelijke organisatie.  
Uitkomst: De stimulering van initiatieven van burger wordt belangrijk gevonden. Er 
moeten contactpersonen komen bij de ambtenaren. Initiatieven zouden vervolgens 
samen met de gemeente moeten worden opgepakt en uitgewerkt.  
Right to challenge; burgers (of wijkraad) krijgen de gelegenheid om initiatieven in te 
dienen met het idee om het initiatief ook zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld: 
Terugdringen van stadsverkeer in de stad; komen met een oplossing om constant 
vrachtverkeer tegen te gaan. Menno zal kijken of hij wat interessante artikelen over 
dit onderwerp kan aanleveren.  Het Idee moet wel voor half oktober moeten worden 
ingediend.  We houden het even in beraad omdat over dit onderwerp in principe ook 
een bijeenkomst zou worden georganiseerd; zie punt 11. 
 

11. Stand van zaken stadsgesprekken bevoorrading 
Tinka heeft een verzoek voor financiering bij de gemeente ingediend 
De andere partijen, Haarlem centraal en Koninklijke Horeca Nederland, hebben de 
vraag om financiering in eerste instantie neergelegd bij Bizz (beheert geld dat wordt 
opgehaald bij de ondernemers en dat is bestemd voor promotie van de 
ondernemers). Bizz heeft geoordeeld dat het budget niet is bedoeld voor de 
financiering van een dergelijk stadsgesprek. Vervolgens heeft Martin bij aangeklopt 
CMG met de vraag of zij hierin willen investeren. Dit blijkt ook niet mogelijk. Het 
voorstel is nu om opnieuw een formeel verzoek in te dienen bij de Bizz met daarbij 
een goede motivering waarom het wel belangrijk is om hierin te investeren. 
 

12. Zie punt 10. 
 

13. Debatavond energietransitie 
Er wordt een avond over dit onderwerp in de Pletterij georganiseerd op 12 november 
om voorlichting te geven aan de bewoners van de binnenstad.  Hr. Reitsma - 
consultant energietransitie - probeert iemand van Liander mee te krijgen die 
voorlichting zal geven. De politiek en iemand van het duurzaamheidsteam zullen 
worden uitgenodigd voor deze avond. Idee wordt geopperd om naar Zeeland, stad 
aan Haringvliet, te gaan en daar iemand te interviewen en dat interview dan op deze 
avond uit te zenden. 
 

14. Borrel NH archief 23 november 
Borrel wordt georganiseerd samen met de opening van het nieuwe archief. Pierre 
volgt dit. Als het doorgaat moeten eind flyers worden gedistribueerd. 
 

15. Tineke gaat naar het OOC 
 

16. Boomterrorisme van AH. Op de raaks bij de ingang van bevoorrading AH wordt 
steeds de boom aangereden. Eerste boom hierdoor dood. Nieuwe boom is geplant. 
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Met Paal erbij; die is eruit gerukt. Nieuwe paal is geplaatst en is er van de week weer 
uitgerukt. Daar zijn foto’s van gemaakt. Deze zijn naar de gemeente gestuurd. Van de 
gemeente krijg je nooit antwoord. Pierre zal de foto’s doorsturen naar Ingrid.  
 
 

17. Rondvraag;  
Niek heeft gehoord dat er een 5G antenne komt bij de Baljuwslaan, in zijn achtertuin.  
Dit wil de buurt niet. De vraag is wie hierover gaat? Niek vraagt na bij 
publiekscontacten Prorail en zal Pierre hierover informeren.  
 
Er komen nieuwe appartementjes; Jansstraat en Brinkman. Hier zou eigenlijk een 
beding op moeten rusten dat kopers er zelf moeten gaan wonen; dus dat ze niet als 
beleggingsobject zullen worden verkocht. De panden zijn al verkocht aan een 
belegging. We gaan uitzoeken hoe dit zit.  
 

18. Afsluiting  

	


