Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
29 januari 2020
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AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen: geen (anders dan bij diverse punten later ingebracht)
3. Notulen 18 december 2019: akkoord
4. Overleg voorzitters centrum wijken 22 januari 2020. Een aantal onderwerpen zijn de revue
gepasseerd:
• Stadsgesprek vrachtverkeer woonstraten centrum: onze wijkraad gaat inventariseren welke
straten niet meer geschikt zijn voor vrachtverkeer. Actie Frank, Maarten schuift op verzoek
van Frank aan;
• Uitnodiging van Jur Botter voor overleg centrum wijkraden: onderwerp o.a. verkeer,
bezuiniging op de wijkraden;
• Beleidsvorming fiets, Deltaplan fiets. Tineke en Martin nemen dit op zich, tot 12 februari a.s.
kunnen ideeën worden aangereikt;
• Thema avond energie transitie. Actie Maarten. Zie ook agendapunt 7;
• Terugmelding gesprek BIZ. Uitnodiging BIZ voor overleg, Martin coördineert afspraak;

•
•
•
•
•
•

Rol CWR in CMG en OOC: niet delen ontwikkelingen in CMG en OOC. Martin agendeert dit
voor de CMG;
Wifi tracking centrum: Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren en of eventuele
maatregelen strijdig zijn met de AVG;
Vrije openingstijden horeca: zie punt 5, Smedestraat – uitgaansoverlast;
Verplicht wonen in koophuis, CWR onderzoeken of dit een trend is;
Verkeer Gedempte Oude Gracht, 30 km. Zie punt 11;
Toeristische visie. Een terugblik gesprek is op 10 februari gepland;

5. Smedestraat uitgaansoverlast: VRD heeft een brief geschreven, CWR bekijken of ze de brief
kunnen onderschrijven. De nachtvergunningen van Stiels en Bugsy’s zijn verlengd. Bewoners en
VvE’s hebben bezwaar aangetekend. Ruis en Stalker zijn dicht: het nachtleven concentreert zich
nu vrijwel helemaal in de Smedestraat. Door het rookverbod staan 10-tallen mensen op straat te
roken. Onze wijkraad tekent schriftelijk bezwaar aan tegen het verlenen van de ontheffing
sluitingstijden. Maarten stelt een concept op en stemt af met Martin. Cees neemt de
uitgaansoverlast en de nachtvergunningen mee als agendapunt in het OOC. Cees en Maarten
spreken op 13 februari a.s. in bij de commissie Beheer. Actie Maarten.
6. Kerstavond 2019 – overlast. Bij dit evenement blijken de belangen van de horeca t.o.v. de
belangen van de bewoners te prevaleren. Peter Fernhout licht toe welke ernstige overlast onder
andere de bewoners in de Warmoesstraat ervaren. Peter heeft reeds diverse kanalen binnen de
gemeente benaderd maar het begin van een antwoord moet nog komen. Frank heeft op 30
oktober 2019 een zienswijze ingediend met de verzoeken: maximale geluidssterkte van 65
decibel, eindtijd om 01:00 uur 25 december 2019, selectie muziek in de Kerstsfeer. Op deze
zienswijze is geen enkele reactie zijdens de gemeente ontvangen. Maarten gaat Chantal Baas om
een reactie vragen.
7. Thema avond Energietransitie 10 juni 2010. Martin heeft dit onderwerp besproken in het CWR
overleg. BW en VRD willen meedoen, WHK wellicht. Maarten gaat de voorzitters van BW, VRD en
WHK benaderen wie van hen, actief, meedoen. Cees stelt voor om naast Peter Rutten, architect
verduurzamen, ook een deskundige uit te nodigen op het gebied van warmtepompen enz.
Maarten neem contact op Peter Rutten. Wordt vervolgd op de werkavond van 12 februari a.s.
8. Wifi tracking. Zie 4, bulllit 7.
9. Mail 15 januari Rodrigo Cruz: Initiatief groene wijken. Maarten zal Rodrigo verzoeken om een
wervende tekst aan te reiken voor op onze website.
10. Mail 15 jan wijkraad VRD aan de raadscommissie Bestuur: openingstijdens Haarlemse horeca. Zie
punt 5.
11. Mail 19 jan Bus-kruit: 30 km binnenstad en centraal stedelijk gebied. WB heeft zich aangesloten
bij dit initiatief.
12. W.v.t.t.k.:
1) Pieter de Vries deelt mee dat in het kader van de nieuwe democratie een nog op te stellen
onderzoeksvoorstel aan de gemeenteraad zal worden aangereikt over de structuur van de
wijkraden. Het thema van het onderzoeksvoorstel zal zijn dat men het nut niet meer inziet van
de wijkraden omdat burgers, dan wel actiegroepen, zelf actie nemen in voorkomende gevallen.
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De vraag is: wat wil de gemeenteraad met de wijkraden in heel Haarlem. Pieter vraagt WB of wij
mee willen doen aan dit onderzoek. Doel: onderzoeken of de wijkraden weg moeten of niet. WB
wacht de resultaten van het onderzoek af en doet niet actief mee. WB is van mening dat de
wijkraden de belangen van alle bewoners behartigen en dat individuele burgers en actiegroepen
voor één thema opkomen.
2) Peter van der Veek vraagt aandacht voor het ook ’s avonds en ’s nachts uitgestald laten staan
van horeca meubilair op de Oude Groenmarkt, o.a. de uitstalling van picknicktafels, en de
daardoor veroorzaakte overlast. Zoals van Thrillgril en Table 24. Het meubilair nodigt uit om aan
te gaan zitten, ook als de betreffende horecagelegenheid is gesloten. Terwijl het meubilair
zodanig dient te worden opgeruimd zodat er geen gebruik meer van kan worden gemaakt. Cees
neemt dit onderwerp mee in het OOC overleg van 3 februari a.s.
3) Karin, vanuit Amsterdam, heel druk, nu in Haarlem wonend, rustiger, heeft de toerisme
avonden zeer gewaardeerd, vooral de presentatie van Pierre. Martin heeft begrepen dat
Haarlem zich vooral richt op de zakelijke markt en groepstoerisme niet promoot. Er wordt door
de gemeente gewerkt aan een visie.
4) Martin: Op januari a.s. vindt een bijeenkomst over de Nieuwe Groenmarkt plaats, Martin
schuift aan. Mail Erly Egus over plaatsen artikel op website inzake kunstroute, actie Maarten.
Margriet Kuiper, verzoek plaatsing participatiemarkt op Facebook, Tineke. Wijkradenconferentie
op 20 maart a.s., graag noteren, agenda volgt.
13. Afsluiting om 22:03 uur.
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