Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
29 oktober 2021

Presentielijst
Wijkraadsleden

Frank van den Berg
Martin Favié
Tinka Nas
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek (notulen)
Tineke Snel
Ria Tel (aspirant wijkraadslid)

afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
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afwezig

Bezoekers: J Jonkers, A. Ploeg, A. Willemsens, M. Zoon.
1. Opening
De gasten en wijkraadsleden stellen zich voor.
2. Mededelingen
Twee wijkraadsleden zijn afwezig.
3. Notulen 22 september 2021
Wijnand zal nagaan bij Linda Wegman (VWC) wat momenteel de status is van het hek en
groen wat voor de overkapping geplaatst zal gaan worden. Ten aanzien van de overlast van
daklozen op het Hortusplein (wijkraad vijfhoek) is niets meer vernomen. Deze punten zullen
binnenkort worden behandeld tijdens het Omwonenden overleg.
Marjan Zoon meldt dat Spaarnelanden heeft toegezegd nu wel naar de wensen van
bewoners te luisteren.
4. Verslag overleg terrassen dd 27 oktober
Martin en Kees hadden een overleg met Simone van der Mark en afvaardiging Kon Horeca
Haarlem. Motto: Het gesprek laten prevaleren boven confrontatie!

Drie afspraken: Voldoende loopruimte, Meubilair opruimen, Stoppen om 24.00 uur.
WR wordt op hoogte gehouden van de stand van zaken. De vergadering vroeg om toch een
schouw te houden. Afgesproken dat we eerste afwachten of de gemaakte afspraken effect
hebben.
Als dat niet voldoende is plaatst de WR een meldpunt op haar website zodat de WR direct
kan schakelen met de gemeente en de horecaondernemers.
A. Willemsens vindt dat door de uitbreiding van de terrassen rond de grote kerk een
verloedering ontstaat op de grote markt. Martin wijst erop dat dit is toegestaan in de
tijdelijke verruiming die geldt tot 1 januari 2022. Na 1 jan 2022 gaan we weer terug naar het
oorspronkelijke terrassen beleid.
5. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022:
Alle fracties groter dan 1 zetel zijn aangeschreven. Niet alle fracties hebben gereageerd.
Inmiddels zijn twee fracties bezocht: VVD en PvdA. Goed en nuttig gesprek.
De volgende punten zijn besproken:
•
•
•
•

30km zone, wel begrip maar men wijst naar concessies HOV
Terrassen
Overlast binnenstad met name Smedestraat e.o. en weer starten met de SUS teams
Bezoekersparkeerbeleid Binnenstad. Creëren van mogelijkheid om ook na 17.00 uur en
in het weekend als bewoner vd binnenstad bezoekers te kunnen ontvangen.

De volgende week verder gaat de WR verder met bezoeken van de fracties volgens het
opgestelde rooster.
6. Extra opvang dak- en thuislozen in centrum (Joops hotel)
Mensen van de “Aurora boot” naar Joops Hotel. Wij zijn door wethouder Meijs
mondeling geïnformeerd maar niet geconsulteerd. CMG leden zijn niet blij met deze
keuze. WR zal reacties van bewoners monitoren.
7. Mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Geen nieuw ontwikkelingen.
8. Ontwikkelingen Nieuwe Groenmarkt (Wijnand)
Martin, Frank en Wijnand hebben een ontmoeting gehad met een delegatie van de Nw
Groenmarkt (Bernadette Meertens, Huib Nelissen en Micha de Haas). Er is momenteel
een status quo op de Nw Groenmarkt. Het plan van de Gemeente om “onder” de Nw
Groenmarkt een fietsenstalling te creëren staat on hold omdat men de pijlen heeft
gericht op de kelder van het Hudson’s Bay pand. Met de komst van de
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fietsparkeerkelder onder Raaks III komen er in een klap ca. 1000 fietsplekken bij en is het
de vraag of de fietskelder onder de Nw Groenmarkt nog wel nodig is?
Micha de Haas gaat een Artist Impression maken van de Nw Groenmarkt hoe de
bewoners dit zouden willen inrichten.
Verder speuren de wijkraadsleden en het bewonerscomité Nw Groenmarkt nog in hun
mail naar de vorige presentaties welke in 2019 zijn besproken met de Gemeente. Hier
waren prachtige platen gemaakt die aan de wand van de Groenmarkt kerk hingen.
Op 3 november is er een afspraak met het bewonerscomité en de gebiedsmanager Cecile
Hubers en de gebiedsverbinder Ingrid Hamer.
Verder is aangegeven dat de kerk en de pastorie in de verkoop zijn/gaan. Wellicht kan
een en ander worden meegenomen in de plannen.
9. Stakeholdersbijeenkomst stationsgebied 28 oktober 15.00 uur Zijlpoort.
Martin gaat erheen. Verslag volgt
10. Overleg fietsparkeerverbod
Bijeenkomst moet nog worden vastgesteld. Aandacht op houden.
11. Wijkradenconferentie
Martin & Tineke gaan daarheen, politiek is ook uitgenodigd.
12. Verslag CMG dd 6-10-21
• De nieuwe telcamera’s werken nog niet optimaal. Uitbreiding is noodzakelijk
• Per 1-1-22 geen grote milieuvervuilende vrachtwagens meer in centrum
• Wouter Maes nieuwe coördinator evenementen
• Q2 2022 gaat Raaks fietsparkeergarage open en er komt een fietsparkeergarage onder
het Houtplein. Fiets parkeren onder VD: nog onderhandeling met de nieuwe eigenaar
(projectontwikkelaar). BG en 1e is winkelbestemming; daarboven kantoor/wonen.
Overige binnengekomen mails:
•
•

Werk aan Schalkwijkerbruggen nabij Herensingel
Plaatsen hekken Smedestraat vertraagd, wordt vervolgd

13. Rondvraag
Wijnand inzake Egelantier en de minder vierkante meters tbv cultuur in tegenstelling tot
wat de wethouder Jur Botter eerder heeft toegezegd. Ontwikkelaar is Lingotto.
14. Afsluiting om 21.40 Volgende vergadering zal zijn op 24 november.
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