
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

22 september 2021 

 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden    Frank van den Berg   afwezig  
      Martin Favié    aanwezig 
      Tinka Nas ((notulen)   aanwezig  
      Cees Rol     aanwezig 
      Wijnand Schinkelshoek   aanwezig 
      Tineke Snel    aanwezig  
      Ria Tel (aspirant wijkraadslid)  aanwezig 
 
Bezoekers: H. Huisman, P. Boerdijk, T. Loth, B. Meertens, M. Zoon, P. vd Veek,  
M. Hogeweij, J. Rijbroek 
 
1. Opening 

De gasten en wijkraadsleden stellen zich voor. 

2. Mededelingen 

Vergadering is een week vervroegd. Normaal vergaderen we de laatste woensdag van de 
maand 

3. Notulen 30 juni 2021 

Notulen zijn goedgekeurd en op de website geplaatst.  

Trillingen Ripperdastraat, niets meer over gehoord; dit onderwerp wordt even geparkeerd. 
Vraag van bewoner over functioneren gebiedsverbinder; daar hebben we een goed contact 
mee. 

4. Verslag OOC (Tineke) 

Stand van zaken stationsgebied is besproken; planning en realisatie eind 2025. 
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Fietsparkeren: verbod wordt ingesteld als Raaks-parkeergarage opengaat. Er zijn ideeën om 
een fietsplan te ontwikkelen waarbij fietsers om de binnenstad worden heengeleid (een 
soort van fietsring). De aanwezige bewoners opperen dat een dergelijk fietsplan alleen zou 
moeten worden ingevoerd op drukke momenten, bijvoorbeeld op zaterdag. 

5. Mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid (Martin) 

Er is niets gedaan met onze aanbevelingen mbt dit plan. Met name ons plan om over te gaan 
tot 30km overal is niet overgenomen met als argument dat OV ruim baan moet behouden. 
Er is een onderzoek gedaan door een extern gespecialiseerd bureau waaruit blijkt dat er 
vrijwel geen vertraging optreedt bij invoering van 30 km. Dit blijft een aandachtspunt waar 
we ons hard voor maken. 

6. Ontwikkelingen Nieuwe Groenmarkt (Martin) 

Mw. Meertens: Nw. Groenmarkt is autoluw. Herinrichting moet nog plaats vinden. Idee was 
om onder de Groenmarkt een fietsparkeervoorziening te plaatsen. Het ligt nu al een tijdje 
stil. Plan van gemeente was om weer extra retail en horeca te ontwikkelen. De bewoners en 
sociale instellingen van de Nieuwe Groenmarkt zijn bij elkaar gaan zitten om zelf na te 
denken over de toekomstige inrichting. Als waarden zijn vastgesteld: stadsoase, ontmoeting 
van mensen, kleine evenementjes met akoestische muziek. Op 11 oktober gaat de wijkraad 
met de bewoners verder overleggen. 

7. Overlast rondom Raaks en Hortusplein (Wijnand) 

Een aantal bewoners en Buuv hebben de wijkraad benaderd vanwege de overlast dak- en 
thuislozen op Hortusplein en bij de ingang van Buuv. Aanstaande maandag is er overleg 
hierover met de gebiedsverbinder. Openbare toiletten plaatsen is misschien een oplossing. 
Bij alle fietsenstallingen zou men toiletten moeten realiseren. Deze suggestie wordt 
meegenomen. 

8. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

Het plan is om in februari een debat te organiseren met als thema Verbinding politiek met 
burgers. De wijkraad zal een kort verslag opstellen met daarin de onderwerpen waar we de 
laatste 4 jaar mee bezig zijn geweest en wat het heeft opgeleverd. Waar zijn we gehoord en 
waar willen we nog resultaat boeken.  

9. Vooroverleg gesprek met wethouder Botter (Tinka) 

Agenda gezamenlijke wijkraden is opgesteld. Tinka zal naar de vergadering gaan. 
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10. Handhaven regels terrassen  

Terrasregels zouden weer terug naar normaal gaan vanaf de verruiming van coronaregels, 
d.w.z. de afschaffing van de 1,5 meter. Echter B&W heeft besloten dat de uitgebreide 
terrassen mogen blijven tot 1 januari 2022. Een aantal horecaondernemingen houdt zich niet 
aan de 10 opgestelde terrasregels. Ook worden deze regels niet gehandhaafd. Voorgesteld 
wordt om een terrassenschouw te organiseren met het terrassenteam, de wijkraad en KHN. 
Wij zullen proberen om dit te organiseren.  

11. A. Afvalscheiding 

Inspraak is niet overgenomen. Er loopt nu een bezwaarprocedure (37 bezwaarschriften) Er is 
ingesproken in de commissie, Spaarnelanden en gemeente waren vertegenwoordigd. 
Wachten is op de uitspraak. 

Er wordt nu een technische sessie georganiseerd op 11 november om vast te stellen wat dan 
maatwerk moet zijn. Onze vraag is of de wijkraad hierbij aanwezig kan zijn. Echter, wij 
worden niet toegelaten bij dit overleg. Dit onderwerp geldt voor de hele binnenstad. 
Vastgesteld moet worden wanneer maatwerk moet worden toegepast.  

12. Evenementenkalender (Tineke) 

Wouter Maas is opvolger van Chantal Baas. Kerstsamenzang staat gepland met plannen voor 
uitbreiding naar de avonden daarvoor?  Er moet nu een vraag uit met wat de plannen zijn. 
Wij willen geen versterkte muziek en geen 3-daagsfestival.  Tineke zal contact opnemen met 
W. Maas. 

13. Huisvestingsverordening 2022 (concept-inspraak) (Ria) 

Vooralsnog kunnen wij ons vinden in de inhoud van deze verordening.  

14. Opkopen van woningen door beleggers; mail Maarten Hogeweij (Ria) 

Er is een amendement ingediend én aangenomen landelijk in de 1e en 2e kamer waardoor 
gemeenten de mogelijkheid krijgen om wijken aan te wijzen waar een koper zelf moet gaan 
wonen. Maarten Hogewij werkt dit onderwerp uit voor de gemeente Haarlem en vraagt om 
ervaringen en verhalen uit de wijk. Afgesproken wordt dat Maarten een verhaal hierover c.q. 
oproep schrijft. Deze oproep zal door de wijkraad worden geplaatst en hopelijk komen 
hierop vanuit de bewoners reacties. 

15. Rondvraag 

16. Afsluiting om 22.22. Volgende vergadering zal zijn op 27 oktober. 

 


