Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
26 januari 2022

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Bezoekers: P. vd Aart, C. de Bruin, J. Bultman, Michaëla Bijlsma, Arthur Klaassen, Wendy
Rodenburg, Jeanne Smeets, Peter vd Veek en Marjan Zoon.
1. Opening. 20u Martin opent de vergadering met een voorstelronde.
2. Mededeling: Milieuzone voor zwaar vrachtverkeer is ingegaan per 1 januari 2022
3. Notulen vorige vergadering. Goedgekeurd. Directeur van het stedelijk Gymnasium wordt
in een schrijven van de wijkraad aangesproken op gedrag van scholieren die hun fietsen
door de hele stad neerzetten. Verzoek om plaatsen borden fietsparkeerkelder.
4. Uitbreiding terrassen is verlengd tot 1 oktober 2022.Verzoek van de wijkraad om dit
voorlopig te doen tot 1 april is niet gehonoreerd. Wijkraad verzoekt wederom om
handhaving. Wijkraad spreekt hierover in op volgende commissie Bestuur (10 februari)
namens de bewoners. Geen terrassen rondom tegen de Grote Bavokerk aan. Zicht op
kerk moet vrij blijven. Ria stelt hiervoor een inspreeknotitie op (handhaving tien gouden
regels). Kees brengt dit ook in het volgende OOC overleg in. Groene tonnen in
Smedestraat worden ondanks verzoek bewoners niet weggehaald.
5. Mail Peter vd Veek m.b.t. uitbreiding terras aan overzijde tegen de grote kerk aan. De
vergunning hiervoor uit 2014 had nooit afgegfeven mogen worden. Burgemeester wordt
door gerechtelijke uitspraak gedwongen dit besluit te herzien. Het is afwachten op het

advies van de hoorzitting. Tinka stelt een (juridische) tekst op m.b.t.
handhavingsverzoek.
6. Vuilcontainer Warmoestraat (Michaela Bijlsma). Verplaatsen van vuilcontainer (door
Spaarnelanden) voor haar deur is uitgesteld doordat de eigenaar van de ijswinkel van
Bartoli op de geplande plaats een aanvraag voor een terrasvergunning heeft ingediend.
Procedure is nog in gang. Omdat e.e.a. in het slop lijkt te zitten stelt Michaela een mail
aan wethouder de Raadt op met het verzoek om versnelling en verduidelijking van de
procedure. Wijkraad ondersteunt haar in dit verzoek en zal de kwestie ook in het
volgende OOC aankaarten.
7. Hekken Morinnesteeg/Schoolsteeg. Cees de Bruin deelt mee dat de geplande plaatsing
voorlopig niet plaats kan vinden vanwege leidingen in de grond. De hekken moeten nu
aan de gevels bevestigd worden hetgeen op bezwaren van de eigenaren/huurders van
deze panden stuit. Er wordt in een mail aan wethouder de Raadt gevraagd wat er verder
nu gaat gebeuren.
8. Trillingen Parkstraat/scheurvorming in woningen. I.v.m. met deze kwestie is Wendy
Rodenburg aanwezig en vertegenwoordigt ook drie mede-omwonenden. Er wordt op dit
moment een verband gelegd met het steeds zwaardere busverkeer (elektrische
dubbeldekkers) en niet met de heiwerkzaamheden in de Gonnetstraat. Er zijn al een
aantal meldingen bij de gemeente gedaan en deze zegt metingen te gaan doen, alleen
niet hoe en waar. Wijkraad adviseert om contact op te nemen met Menno Maas van
aktiegroep Buskruit. Tevens adviseert Frank om nulmetingen te doen, al is het
waarschijnlijk aan de late kant. Frank heeft ook een contact dat hierin kan adviseren en
zal dit aan Wendy doorgeven. Arthur Klaassen geeft advies over oplossingen die in een
soortgelijk geval aan de Kinderhuisvest zijn toegepast. Bewoners kunnen een verzoek om
subsidie bij de wijkraad indienen om eigen metingen te doen. Kwestie wordt door
wijkraad ook in volgende OOC aangekaart.
9. Actie meten luchtkwaliteit Haarlem.Wijnand doet verslag van de sessie met de
Haarlemse wijkraden (ca 35 personen) en wethouder Berkhout over Actie meten
Luchtkwaliteit op 37 locaties in Haarlem. Marc Plantaz is de ambtenaar bij de gemeente
die op dit dossier gezet is. Wijnand heeft voor het centrum 5 locaties aangewezen. Voor
gedetailleerde informatie zie de mail met bijlagen d.d. 11 januari van de gemeente.
10. Herontwikkeling panden Jansstraat door Kennemerhart (ouderenzorg) waar 17
appartementen voor ouderen gerealiseerd gaan worden. Arthur Klaassen vreest
langdurige overlast van de verbouwing waarbij alleen de gevels blijven staan. Wijkraad is
hiervan niet op de hoogte en adviseert om de aanvraag voor de bouwvergunning af te
wachten. Tevens verzoek om vergroening (lelijke) gevel van politiebureau aan de
Zakstraat. Tinka meldt dat via het leefbaarheidsbudget een subsidie (max. € 3.000,--)
hiervoor door de bewoners aangevraagd kan worden en stelt tevens voor de Vrienden
van de Bakenes hierbij te betrekken.
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11. Mobiliteitstafel. Tineke meldt dat het burgerinitiatief Haarlem Klem m.b.t. het
mobiliteitsbeleid van de gemeente een gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente
wenst te worden. Het Burgerberaad verloopt via inloting en dus is het lastig om met de
juiste betrokken mensen invloed te krijgen. Betrokken clubs zijn o.a. Fietsersbond en de
wijkraden.
12. Beplakken vuilniscontainers bij Joods Monument. Tinka is hierover in contact met het
Teylers museum. Museum is enthousiast. Het is nog wel in de ontwerpfase.
13. Flitsbezorging binnenstad. Veel ergernissen over innemen openbare ruimte (fietsen op
trottoirs) en gedrag koeriers. Op dit moment weinig tegen te ondernemen.
Ontwikkelingen afwachten.
14. Jaarvergadering. Welke kwestie aan de orde te stellen die binnenstadbewoners bezig
houdt? Graag over nadenken.
15. Rondvraag. Bereikbaarheid gemeente. Mede door Covid en personeelsgebrek is de
gemeente lastig te bereiken. Telefonisch contact is nauwelijks mogelijk en de burger
wordt in bepaalde gevallen verwezen naar een mailadres waar men à raison van € 50,80
een vraag kan stellen. Kan een gemeente dit zomaar doen terwijl zij de enige is die de
gevraagde informatie kan leveren? Het lijkt een plicht van de gemeente om burgers van
Haarlem informatie te geven over gemeentelijke zaken. (OOC)
16. De voorzitter sluit de vergadering om 22.10
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