
 

 

 

Notulen	vergadering	Wijkraad	Binnenstad	

30	oktober	2019	

	
	
	

	

Presentielijst	
	
Wijkraadsleden	 	 	 	 Martin	Favié	 	 present	

Maarten	Kleinman	 afwezig	met	bericht		
Tinka	Nas	 	 present		

	 	 	 	 	 	 Tineke	Snel	 	 present		
	 	 	 	 	 	 Kees	Rol	 	 present	(notulen)	
	 	 	 	 	 	 Frank	van	den	Berg		afwezig	met	bericht		

Pierre	Winkler	 afwezig	met	bericht	
	

Bezoekers	 	 	 	 Petra v.d. Beek (Donkere Spaarne),  
     Claudia Berkhoven-Kooistra (Anegang) 

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
AGENDA	 	 	 	 	 	
 

1. Opening. 20:05 Martin opent de vergadering 

2. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering. Deze worden goedgekeurd. 

4. Punt 8 van de agenda van Claudia Kooistra (mail 2 oktober) wordt naar voren gehaald 
i.v.m. haar bezoek. Zij heeft sinds een aantal maanden last van onverklaarbare 
trillingen op de bovenverdieping van haar huis dat verscholen ligt tussen de Anegang 
en de Grote Houtstraat. Zij is bang voor schade en vraagt wat zij kan doen. Wij raden 
haar aan om e.e.a. via metingen en een logboek vast te leggen zodat de oorzaak 
achterhaald kan worden. Pas daarna kan evt. actie ondernomen worden. 

5. Mail Babet Hendriks m.b.t. stakeholdersbijeenkomst verkeer in de Vijfhoek. 
Wijkraad Binnenstad ziet (nog) geen belang voor de binnenstad om bij deze 
bijeenkomst aanwezig te zijn.   
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6. Punt 11 van de agenda wordt eveneens naar voren gehaald omdat Petra v.d. Beek 
aanwezig is. Het betreft de nieuw aangelegde markering op het Donkere Spaarne. 
Hiermee komen een aantal zaken naar voren die de gemoederen momenteel 
bezighouden en die nu opgelost kunnen worden: 

- er zijn door de nieuwe belijning 2 parkeerplaatsen verdwenen 

- e.e.a. kan gecompenseerd worden doordat er een invalidenparkeerplaats en 
een artsenparkeerplaats door verhuizing kunnen vervallen en deze 
beschikbaar kunnen komen voor iedereen. 

- ook staan op een beschikbare parkeerplaats aan het Donkere Spaarne een 
aantal (illegale) plantenbakken die verwijderd moeten worden. 

- de situatie m.b.t. elektrische laadpalen, ook aan het DS/Koudenhorn is geheel 
onduidelijk en roept vragen op. Wie mogen hiervan gebruik maken? Alleen 
buurtbewoners of ook mensen ¨van buiten¨? Moet men buiten de kosten 
voor het opladen ook parkeergeld betalen? Wat gebeurt er als de auto 
opgeladen is: mag deze er niet meer staan en wordt dit gecontroleerd? Hoe 
wordt oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen aangepakt? 

Aktie secretaris Wijkraad zal bij Ingrid Hamer bovengenoemde punten onder 
de aandacht brengen. Tinka zal zorgen voor de bijpassende foto’s 

7. Mail 30 september OOC-verslag Tineke (10 oktober). Wordt goedgekeurd. Geen 
bijzonderheden. 

8. Mail 2 oktober Maarten m.b.t. energietransitie. Wij volgen de voortgang 

9. Mail 2 oktober Marco Mok: Opening WijnSpijs Wandeling op Nieuwe Groenmarkt. 
De opening is niet doorgegaan.( de wandeling wel) 

10. Mail 10 oktober Nieuwe Democratie. Kennisname en volgen voortgang. 

11. Mail 11 oktober S.N. de Vries m.b.t. bewonersbrief informatieavond 
Bomencentrum. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

12. Verslag klankbordgroep stationsgebied (Frank). Zowel Buskruit, wijkraden Vijfhoek 
en Binnenstad zijn hiermee bezig en wij steunen de visie van Buskruit.Wij volgen de 
voortgang. 

13. Rondetafelgesprek Toerisme en Recreatie 28 oktober. Martin doet mondeling 
verslag van de bijeenkomst.  

14. Verslag CMG (Martin). Martin doet mondeling verslag van de bijeenkomst. 
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15. Stand van zaken stadsgesprekken bevoorrading Haarlemse binnenstad 
Haarlem centraal en KHN afdeling Haarlem willen participeren in dit project maar 
heben zelf geen financiële middelen voor hun bijdrage in de kosten. De BIZ heeft in 
eerste instantie hun verzoek afgewezen om dit te financieren vanuit de BIZ gelden. 
De BIZ zal naar aanleiding van de CMG vergadering dit opnieuw agenderen en ook de 
gemeente Haarlem onderzoekt of het mogelijk is dit te financieren. Wordt vervolgd. 

16. Verleende vergunning Haarlem Jazz & More op kerstavond.          
De verleende vergunning zit vol met onduidelijkheden. Frank heeft e.a uitgezocht en 
een zienswijze names de wijkraad geformuleerd. Deze zienswijze kan worden 
verstuurd. Aktie Frank. 

De wijkraad stelt zich op het standpunt dat de huidige verstrengeling van belangen 
tussen het bestuur van de organiserende stichting en de commerciële exploitatie van 
het evenement niet aanvaardbaar is en zal dit agenderen voor het OOC. Aktie Kees 

17. Mail 21 oktober m.b.t. bloementuin in Wijngaardtuin 2020.                              
Wijkraad gaat akkoord om een aanvraag te doen uit Leefbaarheidsbudget. Aktie: 
Tinka 

18. Mail m.b.t. Regionale Mobiliteit: wordt voor kennisgeving aangenomen. 

19. Mail 21 oktober Uitnodiging gesprek burgemeester aangaande uitgaansoverlast in 
de Smedestraat en Morinnesteeg                                                                                     
Maarten heeft zicht aangemeld voor de bijeenkomst op 28 november. 

20. Mail  24 okt van Carmel Bekker: Bijeenkomst klankbordgroep over evenementen 
Frank en Tinka kunnen op 28 november en hebben zich aangemeld. 

21. Er zijn geen punten voor de rondvraag 

22. Martin sluit de vergadering om 22.05. 

	


