
 

 

 

Notulen	vergadering	Wijkraad	Binnenstad	

25	november	2020	

	
	
	

	

Presentielijst	
	
Wijkraadsleden     Frank van den Berg aanwezig  
      Martin Favié  aanwezig 

Tinka Nas  aanwezig  
      Cees Rol   aanwezig (notulist) 
      Tineke Snel  aanwezig  
      Wijnald Schinkelshoek   aanwezig 

        

Bezoekers           
                                Han Klinkspoor  

Margriet Schager 
 

AGENDA      

1. Opening 
Wijkraadsleden en bezoekers stellen zich voor. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

3. Notulen 28 oktober 2020 
Deze zijn goedgekeurd en staan op de website. 

4. 30 km GOG en Nassaulaan: Bus-kruit adviseert herinrichting van de GOG en laat een 
artist-impression maken. Wijkraad financiert dit. Wijkraad wil 30km-zone doortrekken 
naar Nassaulaan. 
 

5. Voortgang afval scheiden: er is een schouw geweest m.b.t. de Bakenessergracht met 
Peter Mullers en Jeroen Schörn van Spaarnelanden. Er wordt voorgesteld om met 
kleinere auto´s GFT op te halen en gekeken naar alternatieve plaatsen. 
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- plaatsing bakken opgeschort. Er komt een voorstel voor een milieustraat. 
- verzoek: geen plaatsing GFT-bakken bij Joods Monument. 
- wijkraad gaat kritisch kijken naar reactie Spaarnelanden en gemeente. 
 

6. Conceptvisie Stationsgebied: wijkraad brengt bovenop visie Bus-kruit een zienswijze in 
waarin gevraagd wordt om meer groen. Notitie hierover wordt gemaakt door Frank en 
Wijnand. Communicatie verloopt via Frank. 
 

7. verslag extra CMG 4 november: zie mail Martin 12/11 
 

8. Verslag OOC Kees: zie mail Kees 23/11 
 

9. Evaluatie fietsverbod Lange Veerstraat. Deze is inmiddels ingetrokken. Tineke vraagt 
waarom elektrische ruilscooters in een kleine stad als Haarlem toegestaan worden. Ze 
nemen veel ruimte in en kunnen net zo goed vervangen worden door elektrische fietsen 
of kleiner elektrisch vervoer.  
 

10. Haarlem 775: zoals alle evenementen valt dit grotendeels in het water door corona. 
 

11. Invoering milieuzone Haarlem: dieselvrachtwagens vanaf klasse 6 worden geweerd uit 
het centrum vanaf 2022. Inspraakperiode tot 18 december. 
 

12. Terras de Zeeuw Nassaustraat: wijkraad neemt geen standpunt in en adviseert een 
mediator. 
 

13. Steunverklaring burgerberaad voor het klimaat. Hiervoor is Margriet Schager (Extinction 
Rebellion Haarlem) aangeschoven. Zij vraagt steun van de wijkraad in dit dossier. De 
vergadering voelt zich niet geroepen om hierin mee te gaan.  
 

14. Rondvraag: geen vragen voor de rondvraag. 
 

15. Afsluiting om 21.50 uur. 

 

 


