Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
26 februari 2020

Presentielijst
Wijkraadsleden

Bezoekers

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

present
present
afwezig
present (notulen)
afwezig
present

Kees Stapper - fietsenstalling Jacobijnestraat
Marlies Vording - Haarlems Dagblad
Hetty de Rijke - bewoner Spaarne 38
Piet de Vries
Cees de Bruin - Smedestraat
Nelly Sinkeler - Damstraat

AGENDA
1. Opening
Martin opent de vergadering. Vraag: gaat iedereen akkoord met naamsvermelding in de notulen
die op de website worden geplaatst. Iedereen gaat akkoord.
Voorstelronde aanwezigen.
2. Mededelingen
Inspreekavond uitgaansoverlast, verslag door Maarten. Veel vertegenwoordigers vanuit de
horeca en jongeren. Positief over benadering door burgemeester. Oplossing moet vanuit
wederzijds begrip van beide partijen komen. Een leefbare binnenstad kan alleen inclusief de
bewoners. Er worden nog meer voorbeelden van overlast besproken. Er moet gezocht worden
naar een goede balans tussen de belangen van bewoners en ondernemers.
3. Notulen 29 januari 2020
Aanvulling van Piet de Vries n.a.v. punt in verslag m.b.t. de nieuwe democratie.
Opzet onafhankelijk onderzoek naar functioneren wijkraden Haarlem besproken in de WBO.
Gesprek met Jur Botter was hierover positief. Doel is nu draagvlak te creëren in alle wijkraden.
Vraag is of er vanuit onze wijkraad een contactpersoon is met wie de opzet van het onderzoek
besproken kan worden. Afspraak is dat Piet de vraag via de mail zal sturen naar info@.

4. Presentatie Kees Stapper: Pimpen fietsenstalling Jacobijnestraat
Vraag aan de wijkraad: zien jullie bezwaren? Integendeel, mooi voorbeeld hoe herkenbaarheid
fietsenstallingen vergroot kunnen worden.
5. OOC 3 feb: status aandachtspunten wijkraad (horeca straatmeubilair); 14 feb mail Kees; 21 feb
verslag. Uitspraak vanuit overleg OOC : Straatmeubilair moet opgestapeld worden zodat
bezoekers er niet op kunnen zitten na sluitingstijd.
6. Email Gertrude 3 feb: actuele groot onderhoud lijst. Geen bijzonderheden,
7. Email 5 feb Tineke: Participatie actieplan fiets . Er is via de mail aanvulling vanuit de wijkraad
gegeven op het voorstel.
8. Email 6 feb Erik van der Kooij: Vervolg integrale visie stationsgebied 3 maart => Frank
9. Email 10 feb Chantal Baas: Zienswijze Frank en reactie Chantal Baas 21 feb.
Frank gaat dit verder uitzoeken en hierop reageren. Ook de aanwezige bewoners vinden dit
evenement ongepast voor de kerstavond.
10. Email Marjan Scharloo 11 feb: afscheid Wieske Wijngaards Teylers Museum 30 maart a.s.
Uitnodiging volgt nog.
11. 12 feb thema-avond Burgwal: energieavond. Verslag Maarten: ca 30 bezoekers, interessante
avond. Maarten gaat naar spreekuur gemeente met vraag over dit thema.
12. 13 feb Islamitische raad Haarlem: uitnodiging 19 feb. De leden van de wijkraad waren niet in de
gelegenheid om hiernaartoe te gaan.
13. 14 feb Bernadette Meertens: Toekomst Nieuwe Groenmarkt
Martin doet kort verslag van de bijeenkomst over de Nieuwe Groenmarkt. Bernadette komt de
volgende vergadering toelichten welke plannen de buurt heeft voor dit gebied.
14. 14 feb Ingrid Hamer: Agenda 24 feb 15:30 Hello, Im Local. Maarten is geweest en doet verslag
van wat er die middag besproken is.
15. 14 feb gemeente Haarlem: Uitnodiging stadssymposium maandag 30 mrt 16:00 uur.
We wachten op de uitnodiging.
16. Thema-avond 10 jun: Energietransitie. Gesprek aangevraagd met Peter Rutten.
Maarten zal hem komende week bellen voor een afspraak. Kees Stapper: denk ook aan zaken als
ledverlichting, dit kan een grote besparing geven. Zie ook site van Urgenda. Het gaat vooral om
bewustwording.
17. Nagekomen
- Email 18 feb Bianca Galensloot: Uitnodiging initiatievencafé 9 mrt
Martin plaatst dit op de website en facebook.
- Email 20 feb Thomas Hartog: Participatie omgevingswet?
We nemen dit vooralsnog voor kennisgeving aan.
- Email 21 feb Gertrude Kjaer: Aanvragen 2019 Leefbaarheid en initiatiefraad.
Voor kennisgeving.
- Email 21 feb: domeinnaam. Niets mee doen.
- Nextdoor: oproep voor Buurttafels. Lijkt op de Tafel van Veel. T.k.
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18. Rondvraag
- Vanuit de nieuwsbrief Wijkraad Vijfhoek: Binnenstad krijgt mogelijk milieuzone vanaf 2022?
- Jaarvergadering: agenda en spreker vaststellen op werkavond
19. Afsluiting 21.35 uur.
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