
Notulen wijkraadsvergadering Binnenstad d.d. 26 mei 2021 via Zoom 
 
Aanwezige wijkraadsleden:     Aanwezige bezoekers:  
Martin Favié (voorzitter)     Jan Bultman 
Tineke Snel       Antoine Hermsen 
Tinka Nas       Hans Huisman 
Frank v.d. Berg      Maarten Kleinman 
Wijnand Schinkelshoek     Han Klinkspoor 
Kees Rol (notulist)      Ria Tel 
        Peter van der Veek 
        Ton in ´t Veld 
        Marijke Meindertsma 
 
 
 

1. Opening: aanvang 20u. 
2. Mededelingen: er zijn geen mededelingen. 
3. Notulen 28 april: goedgekeurd. 
4. Afvalscheiding/Bakenessegracht: Hans Huisman, Ton in ´t Veld en Marijke 

Meindertsma zijn aanwezig i.v.m. de actie tegen de plaatsing van afvalbakken op de 
gracht. Zij wijzen op de overbelasting van de kademuren doordat te zware voertuigen 
de bakken komen legen. Volgens hen is slechts ⅛ van de kademuren verstevigd en 
is de rest aan het verzakken (belangrijkste bezwaarpunt). Het contact met de 
gemeente en de betreffende wethouder (Rog CDA) loopt niet goed. Zij hebben 
ingesproken in de Commissie Beheer en gaan alsnog inspreken in de Commissie 
Bezwaar. D´66 wil maatwerk en de vraag aan de wijkraad is of er iemand is die 
contacten heeft in de fractie van D´66. Ook vragen zij of de wijkraad wat meer kan 
doen. Wijkraad spreekt haar steun uit en gaat kijken hoe dit vorm te geven.  

5. Terrassen binnenstad: hiervoor is Peter v.d. Veek (bewoner van de Oude 
Groenmarkt) gekomen.  
- er is een chaotische situatie ontstaan doordat de coronamaatregelen  m.b.t. 

terrassen voor de horeca niet transparant zijn.  
- er blijkt een Terrassencommissie te zijn (wie zitten hierin?) die o.a. de aanvragen 

voor terrasuitbreiding beoordeelt. 
- bewoners hebben hierin geen positie. Op vragen van bewoners aan handhaving 

komt geen antwoord. 
- bezwaar maken tegen de tijdelijke verruiming van de regels is niet mogelijk. 
- Handhaving doet te weinig bij overlast  
- wat gebeurt er na corona? Beloofd is dat de verruiming tijdelijk is en dat na 

Corona de algemene terrasregels weer gaan gelden. Mogelijk kan het lastig 
worden de nu genoten vrijheden terug te draaien?  

- hoe zit het met de fysieke afsluiting van de Lange Veerstraat en de Oude 
Groenmarkt in het weekend? Er worden door afsluiting nieuwe ‘festivalterreinen’ 
gecreëerd zonder dat de bewoners hierin betrokken worden. Bewoners kunnen 
hiertegen geen bezwaar indienen, maar waarom niet? 

- Door alle terrasuitbreidingen blijft er te weinig ruimte over voor de voetgangers, 
het houden van 1,5m afstand is vaak niet meer mogelijk. 

Kees neemt dit mee naar het aanstaande OOC.  



6. Joods monument: verbeteringen zijn nu gerealiseerd. Het ziet er naar tevredenheid 
uit. Tinka organiseert een kleine bijeenkomst met de betrokken partijen om dit te 
vieren. 

7. Trillingen Ripperdastraat: geen bewoners aanwezig. Probleem was bij gemeente 
niet bekend. Contact bewoners-gemeente is nu gelegd. 

8. Herinrichting Nieuwe Groenmarkt: hierover zijn geen nieuwe zaken te 
melden.M.b.t. het fietsparkeren is er een interessant particulier burgerinitiatief 
ontstaan (Stephan en Anne) waarin binnenstadbewoners gevraagd wordt  om te 
onderzoeken of er in de buurt een mogelijkheid is om fietsen in een bewaakte 
overdekte fietsenstalling met extra voorzieningen (laadpunt e-bike, fietspomp, 
fietsreparatie, kluisjes e.d.) te parkeren. Wijkraad gaat contact opnemen met 
initiatiefnemers (haarlem@buurtstalling.nl met het verzoek een keer langs te komen 
om e.e.a. nader uit te leggen. 

9.  Zienswijzen Mobiliteitsplan en Mobiliteitstafel: burgerij moet bij mobiliteitsbeleid 
betrokken worden. Er komt nog een verslag van de bijeenkomst van de 
Mobiliteitstafel. 

10. Webinar het nieuwe 30: Martin sluit hierbij aan. 
11. Rondvraag: vragen over tenten in Kenaupark en over misbruik pasjes buiten 

venstertijden. Kees neemt deze vragen mee naar het OOC. 
  

Sluiting 21.45u 
 

 
 


