
 

 

 

Notulen	vergadering	Wijkraad	Binnenstad	

30	september	2020	

	
	
	

	

Presentielijst	
	
Wijkraadsleden     Frank van den Berg afwezig  
      Martin Favié  aanwezig 

Maarten Kleinman aanwezig (notulen) 
Tinka Nas  aanwezig  

      Cees Rol   deels aanwezig 
      Tineke Snel  aanwezig 
       
Bezoekers     Annemiek van Bentum 
      Hans Huisman     
      Han Klinkspoor  

Bas Sepers 
 

AGENDA      

1. Opening 
 

2. Mededelingen: geen. Verzochte toevoeging aan agenda: toerisme. Komt aan bod bij de 
rondvraag 
 

3. Notulen 24 juni 2020 
 

4. 30 km in de binnenstad en met name op de Gedempte Oude Gracht  
• In een recent overleg met de gemeente kwam de wens van de centrum wijkraden weer ter 

sprake voor een maximumsnelheid van 30 km/u in de binnenstad en met name voor de 
Gedempte Oude Gracht 

• Volgens de gemeente gaat het bij het openbaar vervoer in de binnenstad om 2 concessies: 
Amsterdam Meerlanden (tot 2032) en Haarlem IJmond (tot 2027) 

• De gemeente dient op basis van gemeentelijk beleid afspraken te maken met 
concessieverleners en vervoerders. Het heeft er echter alle schijn van dat de gemeente dit 
niet doet ondanks dat in de SOR (structuurvisie openbare ruimte) en HVVP (Haarlems 
verkeers en vervoerplan) staat dat de snelheid max 30 km/u moet zijn 
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• De stappen die de centrum wijkraden kunnen nemen is de gemeente Haarlem verzoeken een 
verkeersbesluit te nemen conform het vastgestelde beleid. Als de gemeente negatief 
reageert, kunnen de centrum wijkraden daar tegen bezwaar maken en in beroep gaan. 

• Actie Martin 
 

5. Overleg CWR (centrum wijkraden) met wethouder Jur Botter. Daarbij kwamen o.a. de volgende 
punten ter tafel:  
• Het strategisch plan afvalscheiden van Spaarnelanden. De wethouder zou de 

aandachtspunten van de wijkraden meenemen naar het college 
• Weer aandacht voor de 30 km/u wensen van de centrum wijkraden 
• Handhaven van de Corona maatregelen in de winkels en horeca 
 

6. Strategisch plan afvalscheiden Spaarnelanden  
• Spaarnelanden heeft de bewoners over de plannen geïnformeerd middels een brief met een 

verwijzing naar een website. Wegens Corona werden geen voorlichtingsbijeenkomsten 
gehouden. Van bewoners begreep de wijkraad dat niet in alle gevallen even duidelijk was 
waar op de website de informatie te vinden en hoe vragen te stellen 

• Spaarnelanden heeft ongeveer 300 vragen ontvangen en die beantwoord. De vraag is of de 
vragenstellers tevreden zijn met die beantwoording. Van bewoners begrijpt de wijkraad dat 
het gevoel bij hen leeft dat aan hun vragen weinig aandacht wordt geschonken 

• Bij de politiek leeft de vraag of nascheiding van restafval en PMD (plastic, metaal en 
drankpakken) tijdens de vuilverwerking efficiënter is dan voorscheiden door de bewoners. In 
september is door een aantal raadsleden en genodigden een bezoek gebracht aan de AEB 
(Afval energie bedrijf) waar aan nascheiding van restafval wordt gedaan. De vraag: wat is 
beter voor- dan wel nascheiden kon niet door AB worden beantwoord: dat hangt af van de 
nauwkeurigheid van het voorscheiden door bewoners. Amsterdam heeft daartoe onderzoek 
gedaan en op basis van sorteeranalyses van het aangeboden PMD afval besloten over te 
gaan op nascheiden. Het verbaast de centrum wijkraden dat in Haarlem een dergelijk 
(objectief) onderzoek niet heeft plaatsgevonden 

• Het valt bij het plaatsen van afvalbakken op dat Spaarnelanden geen rekening houdt met de 
omgeving of kwetsbaarheid daarvan. Een aantal bewoners en omwonenden van de 
Bakenessergracht bijv. vraagt zich af waarom op zo’n historische gracht afvalbakken worden 
gepland waarbij de kwetsbaarheid van de kades en woningen niet wordt meegenomen daar 
het legen plaatsvindt door zware vrachtwagens 

• De bewoners en wijkraad vragen zich af, gezien de vervuiling in GFT bakken elders in de stad, 
of een dergelijke vervuiling niet ook gaat geschieden in eventueel te plaatsen GFT bakken in 
onze binnenstad 

• Over het ophalen van afval en het vervoer wordt tot op heden uitgegaan van vrachtwagens. 
Vervoer over water naar de AEB is naar mening van de vergadering wellicht een verstandige 
en milieuvriendelijke, toekomstige, optie. 

• De centrum wijkraden zijn voornemens zelf een enquête over dit onderwerp te houden 
onder hun bewoners. Tevens is het plan een brief aan het college te sturen. 

• Martin stelt naast deze activiteiten voor een gesprek aan te gaan met Spaarnelanden, 
bewoners en wijkraad om de pijnpunten van de bewoners op dit gebied te bespreken. De 
bewoners van de Bakenessergracht gaan hierover in conclaaf en komen hier op terug bij de 
wijkraad. 

 
7. Uitbreiding terrassen. De gemeente heeft het verzoek van de horeca om de proef met de 

uitbreiding van de terrassen te verlengen t/m 25 oktober a.s. gehonoreerd. De gemeente heeft 
dit ook afgestemd met de wijkraden. De wijkraden houden hier de vinger aan de pols om 
eventuele verdere uitbreiding(en) tot een beperkte periode te beperken. De gemeente heeft 
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toegezegd terug te komen bij de wijkraden over kwesties als terrasoverkappingen, 
terrasverwarming en uitbreiding in de winter. 

 
8. Debat Pletterij pleinen en pleintjes. Bij dit debat spraken een stedenbouwkundige, een lid van de 

wijkraad Scheepmakersdijk en een lid van de gemeenteraad over het onderwerp: hoe maken wij 
de pleinen en pleintjes tegen weinig kosten aantrekkelijk. 

 
9. Overleg OOC (operationeel overleg centrum) van 21 september jl. Ter tafel kwamen de nieuwe 

verordening op de wijkraden, operatie Steenbreek XL (vergroenen van onze stad door vervanging 
van harde wegbedekking waar dat mogelijk is), stationsgebied/mobiliteitsbeleid (het college 
komt dit jaar met een conceptvisie hierover) en het leefbaarheids- en initiatiefbudget dat helaas 
voor dit jaar reeds op is 

 
10. Thema-avond verduurzamen. Het is nog steeds het streven van onze wijkraad een thema-avond 

te organiseren rondom het thema “hoe verduurzaam je oude en monumentale panden”. Over 
zo’n avond houden wij contact met Peter Rutten, een architect die zich in het bijzonder 
bezighoudt met het verduurzamen van oude panden. Maar helaas zit ook hier het Corona virus 
een succesvolle avond in de weg. De wijkraad is voornemens in overleg te gaan met Peter Rutten 
hoe wij zo’n avond wel kunnen houden met beperkt publiek en eventueel ook digitaal te volgen. 
Wordt vervolgd. 
 

11. Plannen Raaksbruggen/Wilhelminastraat. Voor 2023 zijn onderhoudsmaatregelen noodzakelijk 
voor het beton van de Raaksbruggen. Gelijktijdig zijn er onderhoudswerkzaamheden nodig voor 
de Wilhelminastraat. Gezien de onderlinge samenhang wordt dit als één project aangepakt.  In 
dit project wenst de gemeente de onderhoudsbehoefte te koppelen aan de ambities van de SOR: 
het beeld van de SOR gaat voor 2040 uit van een andere hoeveelheid auto- en fietsverkeer en 
men wenst bij de werkzaamheden reeds een slag te maken naar de voorgenomen inzichten van 
2040. Het ontwerp moet bij voorkeur met minimale aanpassingen geschikt kunnen worden 
gemaakt voor minder auto’s en meer fietsers. 
 

12. Plannen aanpak fietschaos binnenstad. De Rekenkamer heeft het fietsbeleid van de gemeente 
onderzocht. Conclusies: de visie loopt spaak in de uitvoering. Het fietsbeleid is een lastig 
onderwerp: in een beknopte binnenstad levert het fiets parkeren snel enige chaos op: bijv. aan 
het eind van de Grote Houtstraat, in de Zijlstraat en op het Hortusplein. Met name voor zij die 
slecht ter been zijn of afhankelijk van rolstoel, rollator of scootmobiel leveren her en der 
geparkeerde fietsen lastige hindernissen op. Onze wijkraad agendeert dit onderwerp bij 
herhaling voor de OOC vergaderingen. 

 
13. Opties voor plaatsen Skaeve huse (éénpersoons wooneenheden veelal bedoeld voor mensen 

met een verleden met ernstige overlast) en Domus plus (voor mensen met een opeenstapeling 
van problemen). Dit betreft maatschappelijke opvang en levert voor de gemeente een uitdaging 
op om juiste plekken te vinden om deze mensen goed te huisvesten. Bij omwonenden bestaan 
vaak geen warme gevoelens indien deze opvang in hun buurt wordt gerealiseerd. De 
daklozenopvang aan de Wilhelminastraat laat echter zien dat met een goede begeleiding een 
acceptabel resultaat, ook voor omwonenden, wordt bereikt.   

 
14. Stavaza wifitracking. BIZ Haarlem was van plan door middel van wifitracking (volgen van de 

mobiele telefoons) data te verzamelen van bezoekers van de binnenstad. De gemeente, die ook 
graag informatie wil over bezoekersaantallen, ondersteunde dit. De centrum wijkraden hebben 
bezwaar gemaakt omdat dit systeem volgens hun niet voldoet aan de privacywetgeving. De BIZ 
heeft daarom besloten een ander systeem aan te schaffen wat wel privacy-proof is. 
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15. Rondvraag inclusief nieuw binnengekomen aandachtspunten:  
• Toerisme. In 2018 schijnt een licht daling te zijn opgetreden in het bezoek van toeristen. De 

afgelopen weken echter, zo’n beetje tijdens de periode tussen de lockdown en de huidige 
Corona kleurstelling, nam het toerisme in onze binnenstad weer behoorlijk toe. De vrees 
bestaat dat Haarlem een soort uitvalsbasis gaat worden voor bezoeken aan Amsterdam, 
hetgeen onze hotels vanzelfsprekend van harte zullen waarderen. Door het AirBNB beleid 
van de gemeente en de opgelegde belastingen zal deze tak van verblijf naar verwachting 
afnemen. En dat scheelt weer rolkoffers! 

• Uitgaansoverlast, met name in de Smedestraat en omgeving. De burgemeester heeft begin 
augustus jl. over dit onderwerp weer overleg gehad met bewoners en wijkraden Binnenstad 
en Vijfhoek Raaks – Doelen. Met de andere belanghebbenden, o.a. horeca, wordt 
afzonderlijk overlegd. Wijkraad Binnenstad heeft de burgemeester wederom verzocht een 
structureel overleg in het leven te roepen, identiek aan het periodieke daklozenoverleg, waar 
alle betrokkenen bij aanschuiven. Voor wat betref het terugdringen van de uitgaansoverlast 
wordt gedacht aan het beperken van de toegang tot de horeca tot een bepaalde tijd, bijv. 
02:00 uur, het ’s avonds/’s nachts afsluiten van de Morinnesteeg aan de zijde van de 
Smedestraat, een verblijfsverbod in de Smedestraat vanaf een bepaald tijd en hoe dit te 
handhaven. Wordt vervolgd.  

• Maarten vraagt aandacht voor het handhaven van verkeerslawaai, met name de uitgeboorde 
en veel herrie veroorzakende scooters en motoren, en voor handhaving van wet- en 
regelgeving. Met name wordt aandacht gevraagd voor het handhaven van het inrijverbod 
van de Raaks van de zijde van de Zijlvest. Kees zal dit in het OOC aan de orde stellen. 
 

16. Afsluiting om 22:03 uur. 

 


