Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
24 juni 2020

Presentielijst
Wijkraadsleden

Bezoekers

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

present
present
present
present
present
present (notulen)

Cees de Bruin betr. pt. 8
Bernadette Beertens (deels, betr. pt. 20)
Gemeente Haarlem: Chantal Baas – Bureau Evenementen
betr. agendapunt 12 (na pt. 3 als eerste behandeld).

AGENDA
1. Opening: De vergadering wordt geopend om 20.00 hr., overleg gaat via Zoom.
2. Mededelingen: geen.
3. Notulen 27 mei 2020: worden goedgekeurd en staan op de website.
4. Mail 27 mei gemeente Haarlem: Besluitvorming en stukken 1.5 m samenleving op terrassen. Er
zijn van enige bewoners reacties ontvangen. Een nadere toelichting door de gemeente is als
reactie verstuurd (zijnde tegemoetkoming Horeca).
5. 27 mei CMG: zie verslag CMG van M. Favié 31 mei.
6. Mail 29 mei Ingrid Hamer: Bewonersbrief Warmoesstraat, Lange Veerstraat en Oude
Groenmarkt. 2 juni bewoners Warmoesstraat: klachten over maatregelen gemeente +
afvalbakken. 4 juni gemeente: Gemeente heeft gereageerd middels brief aan bewoners dat dit
een tijdelijke maatregel is i.v.m. verruiming terrassen.
7. Mail 25, 26 mei, 2 juni: Parkeeroverlast/schaarste parkeerplaatsen Koudenhoorn/Donkere
Spaarne. Behandeld in OOC. Parkeerplek is groter dan lengte auto i.v.m. draaien van de auto in
de inrit. Er is bezwaar tegen dat inpandige garagehouders ook een parkeervergunning (kunnen)

hebben. Bewoners moeten daar bij de gemeente bezwaar tegen aan tekenen waarna intrekking
vergunning volgt. De gemeente neemt niet zelf het initiatief daartoe.
8. 3 jun: hoorzitting verruiming openingstijden Smedestraat en uitgaansoverlast. Zie verslag
Maarten betr. bijeenkomst cie. Bezwaarschriften. Mail 5/6 inspreken bezwaarschriften
commissie. De Horeca heeft ontheffing van nacht-sluiten verkregen. Het bezwaar daartegen is
afgewezen. Er is teleurstelling dat de burgemeester nog geen vervolg heeft gegeven aan het
gesprek met de bewoners. Cees de Bruin is actief op dit dossier met zijn advocaat. Hij
vertegenwoordigt 18 bewoners. Het is aanbevelenswaardig, zo niet zelfs noodzakelijk als er een
grotere en beter georganiseerde actiegroep/buurtcomité geformeerd wordt namens alle 72
klagende bewoners (met getekende namenlijst) die langs alle fracties van de gemeenteraad gaat
om kracht bij te zetten aan de grote geluidsoverlast. De Wijkraad ondersteunt dit van harte,
maar is zelf richting gemeente geen direct belanghebbende.
9. 8 jun OOC: mondeling verslag Kees en 19 juni verslag Gertrude Kajer. C. Rol vestigt nog de
aandacht op de behandeling van de parkeervakken (zie pt. 7). Ook is toegezegd dat een betere
afscherming van de afvalbakken bij het Joodse monument gerealiseerd gaat worden d.m.v. een
voldoende hoge haag (liguster o.i.d.).
10. 8 juni: Bijeenkomst Ambassadeurs van de toegankelijke stad en coördinator van de gemeente. 10
jun Maarten: verslag bijeenkomst. Aandacht wordt gevestigd op de noodzaak voor betere
bereikbaarheid van openbare voorzieningen en betere begaanbaarheid van de openbare weg
voor minder validen (rollator, scootmobiel).
11. Mail 9 jun gemeente Haarlem: aanvraag Koninklijke onderscheiding. T.k.g.
12. 9 jun: Bijeenkomst wijkraad en coördinator gemeente Chantal Baas inzake evenementen. 11 jun
Maarten: verslag bijeenkomst Mail 11/6 Overleg Chantal Baas – evenementen. Na 1 juli mag heel
veel meer, zolang 1,5 mt. afstand in acht wordt genomen. Geen festivals zijn toegestaan, dus
geen Haarlem Jazz, geen Kermis, waarschijnlijk geen Kerstmarkt, Sint Nicolaas is nog onduidelijk.
Voor alles moet opnieuw vergunning aangevraagd worden.
13. Mail 10 juni Ingrid Hamer: Stationsgebied. De gemeente heeft een concept-visie opgesteld met
alle (on)mogelijkheden. Deze gaat in september vrijgegeven worden voor inspraak. Die staat nu
op de website van de wijkraad.
14. Mail 13 jun Hilde Prins: Subsidie groene initiatieven en gewijzigd maaien. T.k.g.
15. Mail 15 jun Noor Kraaijeveld: inplannen workshops bestuurlijk en omgevingstraject
Wilhelminastraat Raaksbruggen Mevr. Kraaijeveld gebeld, zou reageren, echter niets gehoord.
T.k.g.
16. Mail 16 jun Gerbrand Kuipers, 17 jun Martin: Wob verzoek Wifi tellingen en met CWR bespreken
met Robbert Berkhout. Wijkraad Vijfhoek staat hier strenger in dan Wijkraad Binnenstad. Wij
willen wel dat het in overeenstemming is met de Privacy wet.
17. Mail 16, 17 jun Machteld Aardse: MAPA Morphosis/V&D pand. T.k.g.
18. 16/17 jun Martin: WOB wifi. T.k.g.
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19. 17 jun CMG: M. Favié heeft nogmaals opgebracht dat een betere locatie voor de Kermis i.p.v. de
Markt gevonden moet worden, bijv. naar terrein van de Lichtfabriek. De wethouder reageert
negatief hierop.
20. Rondvraag - Agendapunten opgebracht na 17 juni jl.:
• Robert van den Berg – overlast afzuiginstallaties Brinkmann. M. Kleinman heeft polshoogte
genomen. Er is een zachte brom.
21. Afsluiting 21.35 uur
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