
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

27 mei 2020 

 
 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden     Martin Favié  present  

Maarten Kleinman present  
Tinka Nas  afwezig (notulen) 

      Tineke Snel  present  
      Kees Rol  afwezig 
      Frank van den Berg  present 
 
Bezoekers bewoners binnenstad 

 
AGENDA      

1. Opening 
Voorstelronde aanwezigen. De vergadering gaat via Zoom. Alle leden van de wijkraad zijn 
aanwezig. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Notulen 22 april 2020 
De notulen zijn goedgekeurd en staan op de website 
 

4. Email 25 apr wijkraad: Email 28 april gemeente: Corona crisis – Parkeren in de Binnenstad. 
Dit gaat over ons verzoek om tijdelijk extra parkeerruimte in de garages open te stellen voor 
bewoners omdat veel mensen thuis werken en er weinig bezoekers aan de binnenstad zijn. Er is 
geen adequaat antwoord gekomen van de gemeente. Cees gaat er achteraan. Vooral het feit dat 
men vanuit de gemeente niet antwoord, steekt. 
 

5. Email 26 apr wijkraad: Horeca vergunningenstelsel: wijkraad verzoekt verslag dan wel deelname 
aan het overleg. Cees zal dit punt aankaarten bij de gemeente en op het OOC. 
 

6.  Email 28 apr wijkraad: periodiek overleg gemeente inzake grote evenementen.  

Vraag is even wie dit dossier overneemt nu Chantal Baas dit niet meer doet. Van de vorige 
evaluatie, in aanwezigheid van Tinka, is geen verslag ontvangen. Maarten zal de gemeente 



 

2 
 

vragen om een nieuwe evaluatie in te plannen. (Na de vergadering: Chantal Baas blijft voorlopig 
en het overleg met de wijkraad heeft inmiddels plaats gevonden) 

7. Email 29 apr wijkraad: informeren presentator thema avond “verduurzamen” over uitstel inzake 
Corona pandemie 

De duurzaamheidsavond is uitgesteld ivm Corona. Er zal in september een nieuw gesprek met 
Peter, de gespreksleider, worden gepland waarin zal bepaald hoe we hiermee verder gaan. 

8. Email 5 mei/6 mei wijkraden BS en VH: Milieuzone in Haarlem 

Er is een brief gestuurd door alle wijkraden binnenstad waarbij zij opteren voor invoering van 30-
km zone in de hele binnenstad. Onze wijkraad heeft dit voorstel ondersteund. De vijfhoek zal 
binnen afzienbare tijd ook autoluw worden gemaakt. 

9. Email 7 mei gemeente: deelname workshop “rollen van de wijkraden” 
Martin heeft aan deze werkgroep deelgenomen. Weinig nieuws. 
 

10. Email Email 8 mei Ingrid Hamer: status omgevingsvisie 

Ligt stil; Geen opmerkingen. 

11. Email 11 mei DOCK Haarlem: inbreng mening wijkraad inzake sociaal domein 

Er is een enquête hierover geweest; diverse wijkraadsleden hebben deze enquête ingevuld. 

12. Email 11 mei Spaarnelanden: afspraak wijkraad (26 mei) inzake strategisch plan afvalscheiding 

Spaarnelanden heeft het voornemen om in het centrum apart GFT-afval te gaan inzamelen. 
Hiertoe zullen kleine groene containers bovengronds worden geplaatst. Planning begin volgend 
jaar. Eerst zal een inspraakprocedure starten. De bewoners worden over het voornemen per 
brief geïnformeerd. Na invoering zal het restafval dan opnieuw worden getarifeerd. Hoe is nog 
onduidelijk. 

13. Email 12 mei Bernadette Meertens: Nieuwe Groenmarkt en actieplan fiets 
Er is een brief ontvangen van een bewoonster nieuwe groenmarkt waarin zij ervoor pleit om 
geen aanpassingen aan de nieuwe groenmarkt uit te voeren die onomkeerbaar zijn en veel geld 
kosten; denk aan inrichting van een fietskelder onder het plein. Wij hebben dit voorstel als 
wijkraad gesteund. 
 

14. Email 14 mei wijkraad en Nieuwsbrief Vijfhoek 14 mei: Wifi tracking: status 
Wijkraad vijfhoek had mbt dit onderwerp een WOB verzoek gedaan. In eerste instantie had onze 
wijkraad dit verzoek medeondertekend. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de Wifi 
tracking door de autoriteit persoonsgegevens. De BIZ heeft aangegeven dat zij de uitkomst van 
dit onderzoek afwachten alvorens tot installatie over te gaan. Als het resultaat negatief is, gaan 
zij wifi tracking niet installeren. De wijkraad heeft hier vrede mee. 
 

15. 14 Email 14 mei gemeente: Nieuwe Groenmarkt stand van zaken 
Geen opmerkingen over dit onderwerp, zie ook punt 13. 
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16. Email 16 mei Bus-kruit: 30 km binnenstad 
De wijkraad heeft het verzoek van de stichting Buskruit medeondertekend. 
 

17. Thema Email 18 mei wijkraad: Herinrichting stationsplein 
Er liggen een aantal ambitieuze plannen. Er komt in september een algemene inspraakavond 
voor bewoners. Er zijn plannen om heel veel bestaande bebouwing af te breken op het 
stationsplein waardoor er veel ruimte vrijkomt.  
 

18. Email 18 mei wijkraad: Spoedoverleg 1,5 m maatregelen 
18 mei zijn we uitgenodigd voor een spoedoverleg met de gemeente over voorgenomen 
uitbreiding van de terrassen. De gemeente heeft besloten tot deze uitbreiding om de horeca 
tegemoet te komen. De uitbreiding zal duren tot 15 oktober. Ook zullen enkele straten worden 
afgesloten voor fietsers. Er moet wel overal voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.  
 

19. OOC 8 juni 2020 : punten voor de agenda 
• Parkeerplaatsen Sloothaak; gemiddeld 14 parkeerplaatsen in gebruik.  
• Casusoverleg horeca; hier zijn wij niet bij betrokken en we krijgen hier ook geen 

terugkoppeling van. Cees wil dit aankaarten 
• Groenvoorziening Joods Monument; Afvalcontainers naast het Joods monument; dit is geen 

gezicht en getuigd van weinig respect. Er zou in ieder geval een goede afscheiding moeten 
worden gemaakt door middel van een mooie ligusterhaag o.i.d. 

• Volle en te weinig afvalbakken aan Spaarne; bakken worden de laatste tijd slecht geleegd en 
boten proppen hun afval in de kleine bakken.  

• Te smalle stoep Donkere Spaarne / hoek Bakenessergracht. Het is hier onmogelijk om te 
lopen; voetgangers zijn verplicht om op straat te lopen. Gevaarlijk. Misschien meenemen in 
het kader van de herinrichting? 

 
20. Overleg Spaarnelanden – wijkraad 26 mei: Afvalscheiding centrum wijken; zie punt 12. 
 
21. Uitgaansoverlast Smedestraat en overige delen centrum: status (o.a. hoorzitting 3 juni a.s.) 

Wij mogen inspreken namens de wijkraad bij de bezwaarcommissie die gaat over de verruiming 
van de openingstijden van de horeca. Verder hebben ook veel bewoners Smedestraat bezwaar 
aangetekend. Sommigen hebben zelfs een advocaat ingeschakeld. Cees en Maarten gaan naar  
commissie om in te spreken en te luisteren naar de argumenten van bewoners en horeca. 
 

22. Rondvraag 
Vaak droppen mensen klachten bij de wijkraad over een bepaalde kwestie per mail. Als we ze 
dan vragen om hun klacht toe te lichten in een vergadering dan komen ze niet. Het is niet de 
bedoeling dat mensen klachten bij ons neerleggen; wij fungeren niet als klachtenloket maar 
ondersteunen bewoners bij de oplossing van hun problemen. 
 

23. Afsluiting 21.35 uur 
 
 

 


