Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
18 december 2019

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

Bezoekers

Geen

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

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen: geen (anders dan bij diverse punten later ingebracht)
3. Notulen 27 november 2019: akkoord
4. Mail 28 nov. Axel van den Berg, wijkraad Heiliglanden – de Kamp: overleg snelheid Gedempte
Oude Gracht. Martin neemt contact op. Cees meldt dat dit ook is ingebracht in het OOC. Er wordt
vaak veel te hard gereden. Dit punt is in diverse gremia eerder aangekaart bij de gemeente, met
verzoek om smileys, op snelheid afgestelde stoplichten, drempels en -vooral- handhaving. In het
overleg tussen de 4 centrum wijkraden zal dit weer aan de orde worden gesteld. De actiegroep
Bus-kruit streeft hetzelfde na (incl. vervanging van de dubbeldekker dieselbussen).
5. Overleg 28 nov: uitgaans-overlast Smedestraat/Morinnesteeg/Noorder Schoolsteeg/Zuider
Schoolsteeg: Maarten is bij de bijeenkomst geweest. De burgemeester was daar present, hij is
zich bewust van het probleem en komt met een voorstel.
6. Mail 29 nov Gertrude Kjaer betr. ja ja stikker: t.k.n.
7. Mail 30 nov Actieplatform Bus-kruit betr. concept notitie 30 km.: De wijkraad steunt van harte
het voorstel om een maximum snelheid van 30 km. voor de binnenstad in te voeren en die te
handhaven, ook voor bussen.

8. Mail 1 dec Maaike Bevaart: vraag over subsidie voor aanplanten tulpen in de Wijngaardtuin. De
Wijkraad heeft vorig jaar hiervoor subsidie gegeven en is bereid dat dit jaar weer te doen. Tinka
neem hierover contact op. Suggestie voor de subsidie is €2.000.
9. Mail 2 dec Gertrude Kjaer: Informerend overleg herinrichting Nieuwe Groenmarkt en de
Groenmarktkerk 20 jan of 30 jan. Martin zal hierbij aanwezig zijn.
10. Mail 5 dec iZoof: resultaten pilot elektrisch rijden en toekomst duurzame mobiliteit in Haarlem
11 dec. Maarten is bij het overleg in de Philharmonie geweest. Het experiment van iZoof in het
Ramplaankwartier is succesvol geweest. Het leidt tot auto delen waarbij (sommige) chauffeurs
hun auto weg doen. Op zich een positieve ontwikkeling dat verdere spreiding over de stad (en
elders) rechtvaardigt. iZoof is een dochter van Spaarnelanden, indirect een gemeentelijk bedrijf
dus. Andere commerciële aanbieders zijn bijv. GreenCar en ConnectCar, die (echter) nog niet een
elektrische deelauto aanbieden.
11. Mail 5 dec Saskia Vermeulen: Planten boom Philip Frankplein 11 dec 14:30 uur. Die staat er nu,
weliswaar als eenling op een verder nogal verlaten pleintje. Er zijn plannen om zo nog 60 bomen
in de stad te planten. Sympathiek, maar verdere vergroening van onze versteende binnenstad is
welkom. De vuilnisstortbakken op het Philip Frankplein moeten ook veel beter met een
dichtbegroeide groene haag afgedekt moeten worden als afscheiding naar de dichtbij geplaatste
gedenkmuur met de namen van meer dan 800 afgevoerde Joodse Haarlemmers.
12. Deltaplan Fiets 2019 – 2040: De gemeente verwijdert uit de stations-fietsenstalling oude fietsen
naar Cruquius. De overlast van de vele te lang gestalde fietsers is een probleem in de gehele stad.
De Vijfhoek kaart dit ook aan. De Werkgroep Fiets buigt zich er ook over. Tineke neemt op zich
om dit issue nader te onderzoeken.
13. Mail 8 dec Frank: Inzake Station en verkeer. De Wijkraad ondersteunt van harte de reactie van
Bus-kruit om bij de plannen betr. de toekomst van het stationsplein nu ook op korte termijn actie
te nemen. De gemeente zet nu in op “strategische lange termijn plannen”. Het is op zich goed
dat dit gebeurt en op termijn het Stationsplein en de gehele omringende buurt verfraaid wordt
met minder verkeersoverlast. Maar de huidige overlast van teveel niet-milieuvriendelijke bussen
wordt zo naar achteren geschoven. Op korte termijn zijn nu aanpassingen aan de orde.
14. Mail 10 dec Ingrid Hamer: Donkere Spaarne dubbele belijning. Het heeft lang geduurd, maar
binnen de mogelijkheden is nu inderdaad markering aangebracht, met name als afscheiding van
de fietsers. De hoge snelheid van auto’s komende uit de bocht van de Koudenhoorn richting
Bakenessergracht is nog een probleem. De toegezegde smiley moet nog geplaatst worden.
15. Mail 11 dec Inge van Gansewinkel: Nieuw hotelbeleid. De Wijkraad neemt nota van de (tijdelijke)
stop op het afgeven van vergunningen voor nieuwe hotels. Deze maatregel draagt bij tot het
temperen van de toename van toeristen. De maatregel is waarschijnlijk ook mede tot stand
gekomen door lobbyen van de hotelbranche om overcapaciteit tegen te gaan.
16. Opzetten teams binnen de Wijkraad. Pierre heeft een organogram gemaakt. Deze zal op de
website geplaatst worden. Deze dient ook als uitnodiging naar burgers van de binnenstad om
zich aan te sluiten aan teams voor de benadering van specifieke issues die spelen.
17. Mail 12 dec Spaarnelanden - kerstbomenactie en openingstijden feestdagen: t.k.n.
18. Mail 12 dec de Vries - werkzaamheden planten bomen in centrum: t.k.n.
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19. Mail 12 dec Mobycon: Verslag bijeenkomst verkeer in de 5-hoek van 12 nov. Maarten gaat naar
een vervolg-bijeenkomst in de Vijfhoek op 12 jan. Voorkomen moet worden dat het laden en
lossen voor een (groot) deel verplaatst gaat worden naar de Raaks. Daarmee wordt de overlast
verplaatst naar een ander gebied.
20. Mail 13 dec OOC: Vergaderingen 2020. Zie voorstel van Martin. De definitieve keuze van 22 april
(of 25 maart) voor de jaarvergadering verdient nog nadere aandacht, evenals de thema avond
(24 juni of 30 september?).
21. Mail 13 dec Tiny Forest - Locaties voor kleine bosjes: goed initiatief.
22. Mail 13 dec Gemeente: Sluiting horeca gedeelte hotel Raecks (1 week) – zie persberichten,
wegens drankverstrekking aan minderjarigen.
23. Mail 15 dec YR: Namen anonimiseren in notulen – de Wijkraad gaat ervan uit als je op de
vergadering komt dat er geen bezwaar tegen naamsvermelding is. Voortaan zal de voorzitter
uitdrukkelijk bij het begin vragen of hier bezwaar tegen is.
24. Mail 16 dec Ingrid Hamer: Verbouwing Jansstraat 46. De omgevingsvergunning is verleend.
25. Planning 2020: zie punt 20. De borrel op 23 nov. j.l. bij de opening van het verbouwde NH-archief
was mede door de Wijkraad georganiseerd en betaald. Bijna alle leden van de Wijkraad waren
present. Nader te overwegen is of we weer een bbq in de zomer organiseren.
26. W.v.t.t.k.:
1) te overwegen is meer gebruik te maken van sociale media (Facebook, Twitter) als
berichtgeving van de Wijkraad.
2) er staat nog een declaratie open van €50 voor de Energieavond in de Pletterij. Tinka zal dat
aan Maarten vergoeden.
3) Bij de voorlichting over de Energietransitie in de Binnenstad (die Maarten tot nu toe voor zijn
rekening heeft genomen) is de primaire regierol weggelegd voor de gemeente.
27. Afsluiting om 21.48 hr.
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