Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
25 mei 2022

Presentielijst
Wijkraadsleden

Martin Favié, voorzitter
Tinka Nas
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek
Tineke Snel
Frank van den Berg
Ria Tel (notulen)
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Bezoekers: Heather Loughman, Tonny vd Vugt, Paulien v Wijk, Leontine Kok (allen uit het
Ripperdapark), Michaela Bijlsma, Peter vd Veek, Pauline v Heuven (drempelloos Haarlem), Marjan
Zoon (Hart voor Haarlem), Ton op de Weegh, Marion op de Weegh.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en de aanwezigen stellen zich voor.
2. Notulen 20 april 2022
Diverse zaken komen terug in de agenda van vandaag. Er zijn verder geen zaken die nog
aandacht behoeven.
3. Ripperdapark
De bewoners van het Ripperdapark constateren een toename van sluipverkeer en hardrijders in
hun straat, vooral in de ochtend- en avondspits. Ze vrezen dat het nog erger zal worden als de
nieuwbouwwoningen in de Gonnetstraat worden opgeleverd. Ze willen daarom auto’s weren door
middel van een fietssluis tussen het Ripperdapark en de Gonnetstraat.
De wijkraad informeert of ook is gedacht aan andere mogelijkheden, zoals drempels,
wegversmalling, maximumsnelheid van 30 km, grote bloembakken. De gemeente is in het
algemeen niet voor afsluiten, ook vanwege de toegankelijkheid voor hulpdiensten.
De voorzitter adviseert de bewoners om alvast namen en handtekeningen van voorstanders te
gaan verzamelen. Ze kunnen vervolgens twee wegen bewandelen.

In de eerste plaats kunnen ze in gesprek gaan met de verantwoordelijke gemeenteambtenaar.
Martin zal uitzoeken wie dat is (doorgeven aan Heather) en Wijnand is bereid met de bewoners
mee te gaan. In de tweede plaats kunnen ze inspreken in de commissie Beheer van de
gemeenteraad. Informatie daarover is te vinden op de website van de gemeenteraad.
4. Restafvalcontainer Warmoesstraat
Er zijn nog steeds twee onduidelijkheden na het verwijderen van de restafvalcontainer uit de
Warmoesstraat. Komt er een vervangende container en wat zijn wel/niet de rechten van ijscoman
Bartoli?
Michaela heeft gemaild naar Spaarnelanden maar er is nog geen antwoord over een nieuwe plek.
Er wordt nu gezocht o.a. in de Grote Houtstraat. Het probleem is niet urgent want de mensen
kunnen hun vuil nog wel kwijt. Ze gebruiken bakken in de omgeving en die worden wat vaker
geleegd. Peter ziet wel meer rommel rondom de container aan de Oude Groenmarkt. Ook veel
horecaondernemers brengen daar afval, vooral in de late avond.
We blijven de gemeente vragen om duidelijkheid over Bartoli. Als ze dat niet geven, doen we een
Wob-verzoek. Martin heeft dit geschreven aan gebiedsverbinder Ingrid Hamer.
Marjan kan wat druk zetten door technische vragen te stellen in de gemeenteraad. Martin stuurt
daarom de relevante correspondentie naar Marjan.
Peter heeft vandaag een nieuwe melding gedaan over agressief gedrag van de ijscoman Bartoli.
Hij bouwde voor 11 uur een auto in met zijn bankjes. Het was venstertijd en dan mogen in het
voetgangersgebied nog geen terrassen uitgezet worden. De automobilist duwde banken opzij om
eruit te kunnen. De ijscoman achtervolgde de auto en schold de automobilist uit.
5. Terrassen
Tinka heeft een brief gestuurd naar gebiedsverbinder Ingrid Hamer en verzocht om een gesprek
met de gebiedsverbinder, de burgemeester en de ambtenaar die over terrassen gaat. Martin,
Tinka en Ria zullen deelnemen namens de wijkraad.
Bewoners zijn bang dat we ook na 1 oktober met die uitgebreide terrassen blijven zitten. We
zullen erop aandringen dat de gemeente al op 1 augustus gaat informeren dat de horeca op 1
oktober de terrassen moet terugbrengen naar de vergunde grootte.
Spaarne 66, die voor veel overlast zorgt (ook wijkraad Burgwal klaagt), heeft geen gehoor
gegeven aan handhaving en heeft nu een brief gekregen.
Paulien heeft met een fotowedstrijd aandacht gevraagd voor ontoegankelijke situaties.
Leenscooters, fietsen en werkzaamheden vormen de grootste obstakels. Ze heeft een gesprek
gehad met Jeroen Boontjes, afdeling Beleid en Inrichting. De werkzaamheden in de straten vallen
onder zijn verantwoordelijkheid, hij probeert nieuwe probleemsituaties te voorkomen.
Paulien gaat een campagneposter maken over de geleide-lijnen voor slechtzienden.
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6. OOC 30 mei
In de vergadering van het Operationeel Overleg Centrum zal Cees Rol de volgende punten
inbrengen namens de wijkraad Binnenstad.
a. Flitsbezorgers / thuisbezorgers - gedragscode
b. 30 km binnenstad/ Donkere Spaarne – prioriteit en handhaving
c. Terrassenbeleid – handhaving - Spaarne ‘66 – terugdraaien tijdelijke uitbreidingen
d. Fietsbeleid - Stavaza
e. Openingstijden horeca binnenstad - Stavaza
f. Meldingen openbare ruimte - Stavaza.
g. Parkeerbeleid – discriminatie binnenstadbewoners
h. Afvalcontainer Oude Groenmarkt - Stavaza
7. Buiten beter app
Enkele buurtbewoners geven hun meldingen via de buiten beter app ook door aan de wijkraad,
soms met de reactie van de gemeente erbij. De reactie is vaak teleurstellend of nietszeggend of
men geeft er blijk van de vraag niet begrepen te hebben.
Paulien vertelt dat er een team gaat komen over terugmelden. Verzamelen is dus wel
nuttig. Afspraak: we gaan door met meldingen verzamelen.
8. Verduurzamen van monumenten
Op 18 mei heeft Wijnand een bijeenkomst bezocht. Er was een bont gezelschap van
monumentengeïnteresseerden. De hele avond is opgenomen op video. Alle informatie is terug te
vinden op www.cultureelerfgoed.nl onder het kopje verduurzaming. Er is o.a. een reizende
expositie over monumentenverduurzaming.
Enkele aandachtspunten:
•
•
•
•
•

•

Zonnepanelen op monumenten mogen niet in het zicht;
De binnenstad van Haarlem gaat niet van het gas af maar krijgt groen gas of biogas; de
wijken rond het centrum worden aangesloten op een warmtenet;
Niet alle 62000 rijksmonumenten zijn geschikt voor verduurzaming;
Een hybride warmtepomp scheelt 60% in het gasverbruik maar kost stroom. De unit
maakt lawaai en dat kan niet prettig zijn voor de buren.
De gemeente Haarlem opent een monumentenloket in de Bakenesserkerk en geeft een
stappenplan uit over verduurzaming van monumenten. Dit is op te vragen
bij monumenten@haarlem.nl;
De gemeente wil op gemeentepanden zonnepanelen plaatsen om stroom op te wekken
voor mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen plaatsen.
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9. Dak- en thuislozen in Joops hotel
Wijnand heeft een periodiek overleg bijgewoond met o.a. de gemeente, HVO Querido, Alpha
security. Het gaat goed.
Roken voor de deur vindt het restaurant ertegenover niet fijn maar daarop wordt actie
ondernomen.
Uitstroom is niet te verwachten voor 2023. Het daarvoor aangewezen Anton Pieckhofje is
namelijk nog niet klaar
10. Rondvraag
Cees vraagt naar het overleg over parkeren op 18 mei. Dat was met de centrumwijkraden en de
centrummanager. Frank had zullen gaan maar was verhinderd. Er is nog geen verslag
binnengekomen.
Wijnand vraagt of er al een evaluatie is van het fietsparkeren en de nieuwe fietsparkeerkelder bij
de Raaks. Deze is er nog niet.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 uur.
De volgende vergadering is NIET op 29 juni maar WEL op 6 juli 2022.
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