Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
30 maart 2022

Presentielijst
Wijkraadsleden

Frank van den Berg (notulen)
Martin Favié, voorzitter
Tinka Nas
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek
Tineke Snel
Ria Tel
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Bezoekers: 30 bewoners uit de binnenstad.
Op de Agenda van deze avond:
A) Jaarvergadering,
B) Reguliere Wijkraadsvergadering en
C) Thema-avond “Fiets Parkeren”
A) Jaarvergadering (terugblik op 2021 en plannen voor 2022)
1. Opening: om 20.00 hr.
2. Verantwoording inkomsten en uitgaven 2021:
Uitgaven Wijkraad 2021:
Algemeen /secretariaat
Vergaderingen
PR, communicatie (drukwerk) e.d.
Diverse activiteiten, o.a. herinrichting Joods Monument
Huur en overig
Totaal uitgegeven

€
55,245,881,804,281,€ 2.266,-

Vanaf 2018 wordt er geen begroting meer ingediend. Er is een voorschot van de Gemeente
ontvangen ad. € 7.200. Het verschil is terugbetaald. De bijdrage van de gemeente zal geleidelijk in

kleine stappen minder worden. De uitgaven in 2021 waren laag in v.w. het ontbreken van de
jaarlijkse barbecue a.g.v. Corona.
Extra uitgaven door groepen bewoners kunnen aangevraagd worden ten laste van bijv. het
“leefbaarheidspotje” (extra groen, straatborrel)
3. Onze activiteiten in 2021: Wijkraadsleden gaven een toelichting op de diverse punten die aan de
orde kwamen in 2021, en deels nog steeds actueel zijn. Al deze punten gaven en deels geven
aanleiding tot ergernis en overlast van de binnenstadbewoners.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 km op de Gedempte Oude Gracht/mobiliteitsplan: continu en groot aandachtspunt i.s.m.
“Bus-kruit”. De gevaarlijke bussen moeten zich aan de maximumsnelheid (gaan) houden. Op de
GOG is het gevaarlijk oversteken met slechts één zebrapad.
Voortgang afvalscheiding: groene gft-bakken verschijnen steeds meer in de stad. Op een
gevoelige plek zoals de Bakenessergracht is nog overleg gaande tussen Spaarnelanden en de
bewoners.
Woonvisie Haarlem: voor kennisgeving
Omgevingsvisie: voor kennisgeving
Elektrische deelscooters: willekeurig parkeren geeft overlast, duidelijk gemeentelijk beleid nodig.
Inrichting bij het Joods monument: voltooid op initiatief van de Wijkraad; de containers zijn nu
meer uit ’t zicht.
Zwerfafval centrum: Spaarnelanden moet alerter zijn. Kleine luikjes zijn nu gemonteerd in de Big
Belly’s .
Trillingen Parkstraat en Ripperdastraat: veroorzaakt door de zware bussen; overleg gaande met
deskundigen.
Evaluatie autoluwe binnenstad: de nieuwe situatie leidt tot weinig problemen.
Terrassen binnenstad: groot probleem, zie punt 5.
Herinrichting Nieuwe Groenmarkt: autoluwe straat nu, overleg gaande met gemeente in “cocreatie” met buurtcomité.
Ontwikkelingen fiets parkeren: zie verderop Thema-avond.
Overlast rondom Raaks en Hortusplein: nu naar tevredenheid opgelost
Pilot beplakken afvalcontainers: de Wijkraad wil verfraaiing aanbrengen i.s.m. Teylers.

4. Verkiezing nieuwe wijkraadsleden:
* Aftredend en herkiesbaar: Martin Favié, herbenoemd.
* Verkiesbaar: Ria Tel, benoemd; Ria stelt zich voor, woont in omgeving Nassaustraat, zij heeft
bestuurlijke ervaring, is ex-apotheker en heeft zich voorheen ingespannen om issues aan te pakken,
zoals zwerfafval en overlast terrassen.
5. Speerpunten 2022:
•

30 km op de Gedempte Oude Gracht/mobiliteitsplan: voortdurend aandringen door de Wijkraad
om de overlast te beperken. De busmaatschappijen moeten zich meegaander opstellen en een
minimale verlenging van de reistijd accepteren.
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•

•

•

Overlast door terrassen: de Horeca moet zich aan de regels van de gemeente houden.
Voetgangers incl. rollators, kinderwagens en slechtzienden moeten doorgang behouden. Extra
uitbreiding is alleen toegestaan tot Oktober 2022. Er vindt een schouw plaats met de gemeente
en Wijkraad (inmiddels gehouden). De Wijkraad is niet tevreden zoals de gemeente zich niet aan
eigen regels houdt, aan het grote gebrek aan handhaving en is bezorgd over de situatie na de
tijdelijke toestemming voor uitbreiding.
Fiets parkeren in de binnenstad: Wijkraad dringt aan bij gemeente om de overlast te beperken.
Flitsbezorgers moeten zich terughoudender opstellen en niet de stoepen vol parkeren (zie punt
Thema-avond).
Herinrichting Stationsplein: Wijkraad is betrokken bij de plannen om de omgeving fraaier,
groener en vriendelijker te maken. Woningbouw zou lege kantoren moeten vervangen.

6. Rondvraag & discussie: het gebrek aan handhaving is het grote probleem. De Wijkraad blijft
aandringen bij de gemeente om de eigen regelgeving na te leven.
7. Sluiting: om 20.45 hr.
B) Reguliere Wijkraadsvergadering
1. Opening: om 20.45 hr.
2. Mededelingen
3. Notulen 23 februari 2022: goedgekeurd (staan op website)
4. Terrassen: stand van zaken: zie hierboven.
5. Restafvalcontainer Warmoesstraat: is verwijderd na langdurig aandringen.
6. Rondvraag: veel vragen en opmerkingen worden gemaakt t.a.v. het grote gebrek aan handhaving
van te grote terrassen (en ook bus snelheid, zwerfafval, fietsparkeer-overlast).
7. Sluiting: om 21.05 hr.
C) Thema-avond over Fiets Parkeren in de Binnenstad
Na een korte pauze hielden medewerkers Anouk Kors en Stijn Altena van de gemeente Haarlem een
inleiding over de fietsparkeerproblematiek. Er is algemene onvrede over de overlast van “wild”
parkeren van fietsen in de Binnenstad. Het is beleid om de parkeergelegenheid uit te breiden. Op het
Hortusplein is in de parkeergarage nu extra stalling voor fietsers. Vóór het station zijn extra
fietsenrekken geplaatst. De bedoeling is dat in de kelder van het voormalige V&D gebouw een grote
fietsenstalling komt (hiermee is het idee voor een ondergrondse fietsenstalling op de Groenmarkt
van de baan).
Zie aan het eind de presentatie door de gemeente en de presentatie mbt de gemeente Breda
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Fietsparkeersituatie in Gemeente Breda (als voorbeeld):
Fiets of brommer parkeren
U kunt uw fiets of brommer parkeren in één van de gratis fietsenstallingen of bij de nietjes
(fietsenrekken) die op veel plaatsen in de stad staan. Als uw fiets of bromfiets gevaarlijk, verkeerd of
te lang geparkeerd staat dan wordt deze door de gemeente weggehaald.
Bent u uw fiets of brommer kwijt?
Als uw fiets of brommer gevaarlijk, verkeerd of te lang geparkeerd staat dan wordt deze door de
gemeente weggehaald. Deze fietsen en brommers krijgen eerst een label en worden na 30 minuten
overgebracht naar de opslagplaats. U kunt uw fiets of brommer daar ophalen. Kosten 25 euro.
Als u uw fiets of brommer ophaalt moet u
* aantonen dat de fiets of brommer van u is, bijvoorbeeld met een aankoop-bon of passende
fietssleutel
* een geldig identiteitsbewijs laten zien
• € 25 afhandelings- en vervoerskosten betalen (alleen pinnen)
• De bewaartermijn voor fietsen en bromfietsen met een geschatte marktwaarde lager dan € 150
is 6 weken. De overige fietsen en bromfietsen worden 13 weken bewaard. Niet opgehaalde
fietsen en bromfietsen zijn daarna eigendom van de gemeente
De Wijkraad stelde de volgende beleidsopties voor (wegens tijdsgebrek zijn deze niet allemaal aan de
orde gekomen; voor de eerste 2 stellingen was een ruime meerderheid voor).
•
•
•
•
•
•

Haarlem moet het beleid van Breda invoeren voor de hoofdwinkelstraten en het stationsplein
Bewoners en medewerkers moeten hun fietsen gratis kunnen parkeren in de fietsenstallingen
Er is behoefte aan bewoners fiets parkeerstallingen 24/7 tegen betaling (€ 5- € 8 per maand)
Kort fietsparkeren in de binnenstad moet mogelijk blijven
Fietsbezorgers moeten een rugnummer dragen
Fietsen buiten een vak, rek of stalling worden direct verwijderd
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30 maart 2022
Wijkraad Binnenstad
Stijn Altena & Anouk Kors

Fietsparkeren binnenstad

Fietsparkeren

Korte termijn: Actieplan Fiets

Lange termijn: onderdeel fietsbeleid

Fietsparkeren - binnenstad

Fietsparkeren - binnenstad

Korte termijn: Actieplan Fiets
Afgerond afgelopen maanden:
•
•
•
•
•
•
•

Tellingen fietsparkeerdruk binnenstad
Doelgroepenonderzoek fietsparkeren binnenstad
Opening Fietsenstalling Hortusplein
Communicatiecampagne rondom opening fietsenstalling Hortusplein
Uitbreiding capaciteit fietsparkeren Station Haarlem (Jansweg)
Onderzoek telsysteem en dynamisch parkeerverwijssysteem
Onderzoek uitbreiding capaciteit fietsparkeren bij R-Net bushaltes

Fietsparkeren - binnenstad

Korte termijn: Actieplan Fiets
Loopt nu:
•
•
•
•

Onderhandelingen fietsenstalling V&D-pand
Verkenning uitbreiding capaciteit fietsenstalling station Haarlem (lange termijn)
Pilot Groenplek-Fietsrek
Voorbereidingen fietsenstalling Houtplein

Fietsparkeren - binnenstad

Lange termijn: fietsbeleid
• Mobiliteitsbeleid
• Rapport Rekenkamercommissie
• Vragen van bewoners, gemeenteraad, wethouder, collega’s
Voor fiets zijn in het mobiliteitsbeleid concrete doelstellingen bepaald:
à In 2030 vinden bijna alle (90%) korte verplaatsingen met een afstand van minder dan 2,5
km binnen de stad plaats met de fiets of te voet;
à In 2030 vinden meer dan de helft (60%) van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem toe
plaats met het OV of de fiets.

Vul de presentatietitel in via Invoegen - Koptekst en voettekst

Casus: Fietsenstalling
Hortusplein

Fietsenstalling Hortusplein
• Stalling is op 10 maart geopend voor
publiek
• Ruimte voor 1000 fietsen, waaronder ebikes en fietsen met krat of bak
• Stalling is bedoeld voor bezoekers die
wat langer blijven en werknemers van
omliggende bedrijven (o.a. Gemeente
Haarlem zelf)
• De stalling is gratis en er is toezicht
• Na de zomer 2022 evalueren we het
gebruik van de stalling, o.a. met behulp
van het telsysteem in de stalling
Fietsenstalling Hortusplein

Communicatiecampagne rondom de opening
Doel campagne:
I. Informeren over nieuwe fietsenstalling Hortusplein (vindbaarheid vergroten)
II. Motiveren en activeren om stalling te gebruiken (‘verleiden’)
III. Overlast verminderen van fietsparkeren in de openbare ruimte op en rondom
Hortusplein (kort- vs. langparkeren)

Verschillende communicatiemiddelen ingezet rondom de opening van de stalling,
zoals:
Fietsenstalling Hortusplein

Street Prints

Fietsenstalling Hortusplein

Vlaggen, en middelen voor ondernemers
Vlaggenà

Raamposters, –stickers en bierviltjes
voor ondernemers
Fietsenstalling Hortusplein

Verwijs-fietsen

Fietsenstalling Hortusplein

En nog veel meer….

Fietsenstalling Hortusplein

Thema Fiets parkeren

Fiets of brommer parkeren
U kunt uw fiets of brommer parkeren in één van de
gratis fietsenstallingen of bij de nietjes (fietsenrekken) die op veel
plaatsen in de stad staan. Als uw fiets of bromfiets gevaarlijk, verkeerd of te
lang geparkeerd staat dan wordt deze door de gemeente weggehaald.

Thema Fiets parkeren

Bent u uw fiets of brommer kwijt?
Als uw fiets of brommer gevaarlijk, verkeerd of te lang geparkeerd staat dan
wordt deze door de gemeente weggehaald. Deze fietsen en brommers
krijgen eerst een label en worden na 30 minuten overgebracht naar de
opslagplaats U kunt uw fiets of brommer daar ophalen. Kosten 25 euro

Thema Fiets parkeren

Als u uw fiets of brommer ophaalt moet u
* aantonen dat de fiets of brommer van u is, bijvoorbeeld met een
aankoopbon of passende fietssleutel
* een geldig identiteitsbewijs laten zien
• € 25 afhandelings- en vervoerskosten betalen (alleen pinnen)
•
•

De bewaartermijn voor fietsen en bromfietsen met een geschatte marktwaarde lager dan
€ 150 is 6 weken. De overige fietsen en bromfietsen worden 13 weken bewaard. Niet
opgehaalde fietsen en bromfietsen zijn daarna eigendom van de gemeente.

