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1. Opening.

Martin opent de vergadering. De aanwezigen stellen zich voor.

2. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen

3. Notulen.

Staan op de website. N.a.v.:
• Brief aan het stedelijk gymnasium is verstuurd over het lukraak stallen van fietsen door de
leerlingen. Er is antwoord op gekomen van de rector met de mededeling dat men de
scholieren hier actief op zal gaan aanspreken. We hebben ook de conciërge al zien rondlopen
om de kinderen aan te spreken. Ze kunnen de fietsen in de kelder bij stedelijk gymnasium.
• Geen nieuws over de hekken bij de Morinnesteeg.
• Trillingen Parkstraat. Frank is niet aanwezig maar hij heeft wel een gesprek gehad met een
“trillingsdeskundige” en een bewoner. Volgende keer terugkoppeling.
• Flitsbezorging; Cees neemt dit onderwerp mee naar OOC. Er waren, volgens
gemeenteambtenaren, nog weinig klachten binnengekomen. Er zijn nog geen plannen om
hier beleid op te maken. Het is moeilijk om de zg. darkstores te verbieden. Andere
gemeenten nemen wel al maatregelen. Overlast moet worden voorkomen voordat het uit de
hand loopt.

4. Terrassen

Ria heeft namens de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Wijkraad heeft zorgen
uitgesproken over de ongebreidelde uitbreiding van de terrassen. Ook de terrassen rond de

grote kerk zijn aan de orde gekomen. Hier zouden namelijk helemaal geen terrassen mogen zijn;
dit is beleid dat is vastgesteld in 2012.
Wijkraad heeft aandacht gevraagd voor de volgende 3 punten:
• Bestaande Regels terrassen handhaven; dit is expliciet toegezegd door de burgemeester.
• Terrassen direct weer verkleinen als de 1,5 meter wordt opgeheven; dit is niet overgenomen;
terrassen blijven tot 1 oktober 2022.
• Terrassen rond de kerk weghalen; hier is nog geen reactie op ontvangen.
Burgemeester is portefeuillehouder met betrekking tot dit onderwerp. Het College heeft
inmiddels bepaald dat de terrassen tot 1 oktober mogen blijven. De burgemeester wilde geen
“onbetrouwbare partner” zijn en wilde ook geen protesten van ondernemers. Hij heeft wel
toegezegd dat het op 1 oktober echt afgelopen is met de uitbreiding. Hij heeft ook toegezegd dat
handhaving scherper zal letten op nakoming van de regels.
Klachten kun je melden. Men kan de Website van de gemeente of de “Buiten beter app” hiervoor
gebruiken. Via de app kun je een foto uploaden van de situatie.
Vraag: mag een café dat geen terras had nu wel een terras hebben. Ook deze horeca heeft
blijkbaar een vergunning gekregen om tijdelijk een terras neer te zetten. Dit zou een jaar duren
maar blijkbaar hebben deze horecaondernemers ook een extra uitbreiding gehad.
Cees heeft WOB-verzoek gedaan voor de meldingen van overlast. Er waren heel weinig
meldingen en voornamelijk van hem zelf. De vergadering vraagt zich af of dit wel klopt.
De wijkraad is van plan zelf ook de meldingen te gaan verzamelen om zo een beter beeld te
hebben van wat er gemeld wordt.
We spreken af dat iedereen gaat melden via de “buiten beter app”. Peter zal ons de informatie
sturen. (Deze staat inmiddels op onze website). We roepen ook iedereen op om overlast te
melden. Het gaat vooral om blokkeren van loopruimte van de wandelaars en verhinderen van
toegang van hulpdiensten
5. Afvalcontainer in de Warmoestraat
Deze container veroorzaakt al jaren overlast. Zou worden verplaatst naar de Oude Groenmarkt.
Alles was geregeld, de graafmachine stond klaar. Toen kwam de ijscoman in protest en is
Spaarnelanden vertrokken. Er is een brief geschreven aan de wethouder. Antwoord kwam van de
heer Tobben: de ijscoman heeft een terrasvergunning. De vergadering betwijfelt dat.
Deze kwestie zal binnenkort worden besproken met de heer Tobben, mw. Bijlsma en de heer
Willemink (regent van het hofje). Tinka Nas zal dit gesprek als vertegenwoordiger van de
wijkraad bijwonen. De Hr. Tobben heeft toegezegd dat de container voor 4 april weggaat. Ze
gaan kijken waar hij dan naartoe moet.
6. Opening openbare fietsenstalling Hortusplein
Er is een Zoom-meeting geweest over de opening op 10 maart a.s. met alle stakeholders. Het was
een informatieve bijeenkomst. Er komt uitgebreide informatie over het gebruik van deze
fietsenstalling. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen kort- en langparkeerders. Wil je langer
dan een uur in het centrum verblijven dan is het de bedoeling dat je de fiets in de fietsenstalling
zet. Dit geldt ook voor bewoners en werknemers van de omliggende bedrijven.
Volgende keer in de jaarvergadering op 30 maart gaan we uitgebreid in op het fietsparkeren.

2

7. Distributie in de binnenstad
Planning 2025 is zero emissie. 30% van de vrachtwagens voldoet niet aan de normen die nu
gelden. Er lijken nu hubs aan te komen buiten de ring. Belangrijk is dat ook juist de grote
vrachtwagens worden geweerd en vervangen worden door kleinere elektrische wagentjes.
Er zijn nog steeds veel vrachtwagens. Veel hebben een ontheffing gekregen omdat blijkbaar
nieuwe elektrische vrachtwagens moeilijk leverbaar zijn.
8. Meting luchtkwaliteit Haarlem
Er waren al meetpunten. Onlangs zijn nog 30 nieuwe meetpunten toegevoegd. Deze worden
maandelijks bekeken. Via een link op onze website kun je de resultaten van de metingen zien.
Tot nu toe zien de resultaten er veelbelovend uit. Waarschijnlijk gaat Haarlem het doel
vermindering fijnstof wel halen.
9. Overleg met wijkwethouder
Op 7 maart is er een wijkoverleg met de wijkwethouder Jur Botter. De wijkraden centrum
hebben een gezamenlijke agenda ingediend. O.a. de punten: 30-km zone, flitsbezorgers en
terrassen zullen worden besproken.
10. Jaarvergadering
Volgende keer is de jaarvergadering met de verkiezing van nieuwe wijkraadsleden en financiële
verantwoording. Na de pauze het thema: fietsparkeren; hoe kan dit beter?

11. Rondvraag
• Michaela Bijlsma vraagt aandacht voor de mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die nu hun dagbesteding hebben aan de Bakenessergracht nr 65. Aan
hen is de huur opgezegd. Zij vraagt of iemand nog een ruimte in de binnenstad weet
waar deze mensen naartoe zouden kunnen.
• Belangengroep veilig uitgaan. Deze groep heeft voor de Corona uitbraak intensief
overleg gehad over de overlast die met name in de Smedestraat aanwezig was. Er zijn
door de groep diverse oplossingen aangedragen. Tot nu toe lijkt het erop dat er
alleen een pilot zal worden gestart waarbij onderzocht gaat worden hoe vrije
openingstijden zullen uitpakken. Er is verder niets gedaan met alle input over de
overlast. Er is natuurlijk de laatste 2 jaar weinig gebeurd. Het is rustig geweest. Maar
in de zomer gaat alles weer open en zal de overlast weer enorm toenemen. De
Smedestraat transformeert gedurende de nacht in een soort festivalterrein. Cees
stelt voor om in ieder geval het overleg met de gemeente zo spoedig mogelijk op te
starten. De oorspronkelijke pilot zal waarschijnlijk worden uitgebreid. Dus nu blijft
nog steeds de issue van “Veilig uitgaan”. Er zijn regels maar en wordt nooit
gehandhaafd.
• De communicatie vanuit de gemeente over zaken die op straat spelen is
onvoldoende. Voorbeeld: er stond iemand een gat te boren in een pand van de
bewoner om de feestverlichting op te hangen zonder dat van tevoren te bespreken
met de eigenaar. Of het gemeentehuis werd ontruimd maar de bewoners ernaast
werden niet geïnformeerd wat er aan de hand was. Cees neemt dit mee naar het
O.O.C.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30
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