
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

20 april 2022 

 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden       
      Martin Favié, voorzitter   aanwezig 
      Tinka Nas     aanwezig  
      Cees Rol    aanwezig 
      Wijnand Schinkelshoek   aanwezig 
      Tineke Snel (notulen)   aanwezig  
      Frank van den Berg   afwezig 
      Ria Tel      afwezig 
 
Bezoekers: R. v.d. Spoel, S. Saenger, P. van Heuvel, H. Klinkspoor, M. Bijlsma. 

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.: 
• Jaarvergadering 30 maart 2022. Terugblik 2021 en vooruitblik 2022. 
• Thema avond fietsparkeren, presentatie door medewerkers gemeente Haarlem 
• In Haarlems Dagblad kwam ons voorstel van rugnummers voor flitsbezorgers terug. 

Het idee is dat burgers dan melding kunnen doen van overlast bij het betreffende 
bedrijf, men kan dan zelf het eigen personeel aanspreken. Dit lijkt ons een goede 
ontwikkeling. 

 
4. Verslag schouw terrassen met de gemeente 
Tinka Nas en Ria Tel namen namens de wijkraad deel aan de Schouw. Tijdens de schouw 
bleek dat de gemeente (Ingrid Hamer) een andere interpretatie heeft van de huidige 
regels en afspraken. Ingrid Hamer heeft als standpunt dat de stoep volledig bezet mag 
worden met een terras als er 3,5 m op de rijbaan over blijft.  
Bij Spaarne 66 zijn duidelijke overtreding vd regels geconstateerd, het meubilair staat hier 
op de geleide-lijnen voor slechtzienden. Ook bij andere horecaondernemingen is 
overtreding vd regels geconstateerd.  
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De wijkraad vindt het opmerkelijk dat de gemeente zo duidelijk de kant van de 
horecaondernemers kiest. De gemeente heeft voorafgaand aan de tijdelijke uitbreiding 
alleen met de ondernemers gesproken en niet met de bewoners. 
De 10 gouden terrasregels gelden zolang de 1,5 afstand van kracht is. Inmiddels is dat 
niet meer het geval, maar de gemeenteraad heeft bepaald dat de verruiming geldt tot 
01-10-2022. Tinka heeft de verordening opgezocht met daarbij de tijdelijke uitbreiding. 
Ondertussen lijken er andere toezeggingen gedaan te zijn vanuit de gemeente aan de 
ondernemers waar geen ‘bewijsstukken’ van zijn. 
Tinka maakt een conceptbrief die naar Ingrid Hamer en burgemeester Wienen gestuurd 
gaat worden, met daarbij het verzoek om een gesprek met de burgemeester. 
 
Aanvulling Paulien van Heuvel: zij heeft contact met de BOA’s en heeft navraag gedaan 
naar het proces na de melding. Dit is een proces van 6 weken (waarschuwing, bezwaar, 
naar Raad v State) Spaarne 66 zit daar momenteel middenin, er is veel weerstand bij de 
nieuwe eigenaar. Tinka: volgens de terrasregels moet de eigenaar, in afwachting van het 
besluit, de aanwijzing van de BOA opvolgen. 
 
NB1 Paulien van Heuvel heeft een gesprek gehad met burgemeester Wienen. Zij heeft 
alle knelpunten m.b.t. het toegankelijkheidsbeleid bij hem onder de aandacht gebracht. 
Ook het niet goed samenwerken van de gemeentelijke afdelingen, zoals de opvolging van 
de meldingen. De onduidelijkheid van de regels is een groot knelpunt. Er komt een 
vervolgafspraak met de burgemeester en de nieuwe wethouder. 
Paulien heeft ook een afspraak met Handhaving, ze gaat daar eind mei een workshop 
geven over de toegankelijkheid van de stad. 
 
NB2 Mogen BOA’s geen boete uitdelen aan de overtreders van de terrasregels? Ze 
mogen toch ook een fietser of scooter bekeuren? Wie kan dat uitzoeken? Rody gaat het 
in zijn netwerk navragen, ook Stephanie gaat dit doen. 
 

 
5. Notitie afsluiten Lange Veerstraat en Oude Groenmarkt 

Op vrijdag en zaterdag werden deze straten als proef met hekken afgesloten om het 
fietsverkeer tegen te gaan. De horecaondernemers willen hier mee doorgaan. 
De gemeente heeft de wijkraad om een standpunt gevraagd, Wijnand heeft een notitie 
gemaakt en naar de gemeente verstuurd. Wij zijn tegen afsluiting door de horeca zelf! 
We vrezen dat door afsluiting deze straten veranderen in een groot festivalterrein, 
zonder handhaving. Zie het voorbeeld van de Smedestraat. Ook ontstaat er een 
gevaarlijke situatie voor de hulpdiensten.  
 

6. Stavaza Restafvalcontainer Warmoesstraat 
De Afvalcontainer is weggehaald, maar niet op oorspronkelijke plek teruggeplaatst. We 
hebben nog geen zicht op vervolg. Martin heeft P. Dobben aangeschreven maar die 
reageert niet. Michaëla Bijlsma gaat navragen waar de nieuwe container komt/of er wel 
een nieuwe container komt. Ook Martin zal navraag doen, ook naar de situatie rond de 
terrasrechten bij de ijssalon. 
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7. Ervaringen met de app Buiter Beter 
De Wijkraad verzamelt momenteel de meldingen die worden doorgestuurd. Hoe weten 
we of er wel/niet een opvolging op komt? Tot nu te krijgt men alleen een standaard 
ontvangstbericht, maar hoort de melder niet wanneer het probleem is opgelost. 
Afspraak is om het overzicht de actualiseren voor de volgende vergadering en bij de 
melders navraag te doen over de follow-up. 

 

8. Verslag CMG 06 april: 
• Het V&D pand is verkocht, er komen 2 lagen winkels, daarboven appartementen. De 

roltrappen worden er uit gehaald tbv een atrium. De fietsparkeerkelder kan pas 
daarna worden aangelegd, is pas eind 2023-2024 gereed.  

• Veel klachten van bezoekers over het tekort aan openbare toiletten in de binnenstad. 
Voorheen waren deze voorzieningen er bij La Place en de Hema. Eén oplossing zou 
kunnen zijn om toiletten bij de fietsenstallingen te realiseren. 

• Warmtegordijnen blijken volgens een onderzoek uit oogpunt van duurzaamheid niet 
ongunstig te zijn. Zonder warmtegordijn gaat er veel warmte verloren bij het open en 
dicht gaan van de deur. Nader onderzoek is dus nodig. 

• De actuele evenementenkalender is gepresenteerd. Wegens onvoldoende politie 
capaciteit kunnen sommige evenementen niet doorgaan  
De afgifte van de vergunningen wordt nu wel tijdig gepubliceerd. 
 

9. Rondvraag 
• Wijnand: bewoners van het Ripperdapark klagen over het slechte onderhoud. Bomen 

met laaghangende takken, grasveld met gaten etc. Geadviseerd wordt om zelf 
contact op te nemen met Spaarnelanden 

• Paulien: wanneer staat de nieuwe inrichting van het stationsplein op de agenda? 
Martin: er zijn 4 plannen gepresenteerd, maar we hebben nog geen uitnodiging 
ontvangen voor een volgende bijeenkomst. 

• Roby: De venstertijden voor laden en lossen gelden tot 11.00 uur. Een toenemend 
probleem is dat ondernemers al terrassen gaan uitzetten vanaf 10.00 uur. 
Leveranciers en fietsen kunnen er dan niet meer langs. 
 

10. De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 


