
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

6 juli 2022 

 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden       
      Martin Favié, voorzitter   aanwezig 
      Tinka Nas     aanwezig  
      Cees Rol    aanwezig 
      Wijnand Schinkelshoek (notulen) aanwezig 
      Tineke Snel     aanwezig  
      Frank van den Berg   afwezig 
      Ria Tel     aanwezig
    
 
Bezoekers: Stephanie Saenger , Conny Zwart , Marian Zoon - Hart voor Haarlem, I. van der Klugt, 
Michael Spee, Segrun Monsma , Peter van der Veek , Sander van der Raad – Trots, Merel Toornend, 
Jolanda Willemsen , Heer Brouwer 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en de aanwezigen stellen zich voor. 

2. Notulen 25 mei 2022 
Diverse zaken komen terug in de agenda van vandaag. Er zijn verder geen zaken die nog aandacht 
behoeven.  

3. Verkeersituatie Ripperdapark 
Er is een afspraak geweest met vertegenwoordigers van de Gemeente en bewoners inz sluipverkeer 
en hard rijden rondom Ripperdapark. Diverse mogelijkheden besproken. Bewoners willen afsluiting 
Gonnetstraat, dit is niet iets wat de Gemeente voorstaat. Gemeente wil eventueel kijken naar 
verkeersremmende maatregelen o.a. plantenbakken. Daarnaast moet de overlast beter worden 
onderbouwd bv door verkeerstelling. De bewoners zitten nog niet op een lijn. Op de volgende 
wijkraad worden de bewoners opnieuw uitgenodigd. 

4. Problematiek Lange Herenstraat 
Bewoners ervaren overlast door te hard rijden, drugsdealers, bezoekers van en naar de koffieshop 
Kruisstraat en de belwinkel. De bezorgers van Getir die over de stoepen scheuren. Er komt veel 
leegstand en verpaupering ligt op de loer. Er is veelvuldig contact met de wijkagent maar de 
mogelijkheden zijn beperkt. Er is ook geluidsoverlast van tijdelijke bewoners van de Beijneshal, tot 
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diep in de nacht. Voorstel van bewoners is om de Lange Herenstraat alleen toegankelijk te maken 
voor bestemmingsverkeer of “afsluiting” na de ingang parkeergarage met grote planten bakken. 

Verder meer camera’s en goede verlichting! En regelmatig surveilleren van handhavers/agenten.  

We hebben afgesproken dat de bewoners zicht organiseren en de publiciteit gaan opzoeken. Kees 
wordt de contactpersoon voor de bewoners. Kees zal de situatie voorleggen aan de 
gebiedsverbinder. 

5. Restafvalcontainer Warmoesstraat 
In 2014 is de afspraak met de ijssalon gemaakt dat deze de bankjes buiten mag zetten. Dit is geen 
vergunning maar wordt gedoogd. Er is nog geen alternatieve locatie bekend voor de verwijderde 
container uit de Warmoesstraat. Mogelijk is het aantal containers toereikend en zal wellicht met een 
hogere ophaal frequentie geen nieuwe locatie worden aangewezen/gerealiseerd. 

6. Terrassen 
Er is een gesprek geweest tussen Martin, Tinka en Ria en de gebiedsverbinder, de burgemeester en 
de ambtenaren die over terrassen gaan. De Burgemeester heeft in een brief aan KHN Haarlem 
aangegeven dat per 1 oktober 2022 alle terrassen weer naar de oorspronkelijk in de vergunning 
aangegeven afmetingen moeten worden teruggebracht. Het is dan dus over en uit met de verruimde 
terrasvergunningen. Na verzoek van de Wijkraad zullen alle Horeca-exploitanten persoonlijk worden 
geïnformeerd. Er zal door de gemeente een Stappenplan worden gemaakt. 

De ruimte om de BAVO kerk moet vrij blijven. Er zijn maar een paar zaken die een vergunning hebben 
voor een terras tegen de kerk. Indien nodig kan de gemeente de omvang van de terrassen uitzetten 
met metalen pinnen in de grond. 

7. Plantenvak Nassaulaan 
De gemeente wil meer groen aanleggen. De Nassaulaan tussen Kraaienhorst en Magdalenaklooster is 
aangewezen als een mogelijke locatie. Er is daar een brede stoep met bomen. Tussen de bomen wil 
men een plantenvak aanleggen. Er is een Informatiebijeenkomst geweest. Bewoners zijn verdeeld. 
Tegenstanders zijn bang dat het een afvalplaats wordt. 

8. CMG 22 juni 
Martin vertegenwoordigt de centrumwijkraden (CWR) op het CMG. Wij hebben het vorige convenant 
niet ondertekend omdat de CWR zicht onvoldoende herkenden in de afspraken. Er wordt nu gewerkt 
aan het convenant 2023-2026. CWR is gevraagd onderwerpen aan te dragen en mee te tekenen. De 
andere CWR hebben niet gereageerd of aangegeven geen belangstelling te hebben. Martin gaat met 
de voorzitter CMG overleggen over de positie van de Wijkraad Binnenstad. 

9. OOC 30 mei  
Belangrijkste punten: 

• 70 asielzoekers Beijneshal voor max. 2 weken. 
• € 200.000,- voor rattenbestrijding. Geen gif meer maar speciale diervriendelijke vallen. 
• Mobiliteitshub Haarlem Zuid gaat gerealiseerd worden aan de noordzijde van de 

Schipholweg. Hele buurt gaat op de schop. Sportpark aldaar wordt recreatie-omgeving. Meer 
groen, Schipholweg wordt omgevormd tot stadsstraat. Er komt een tweede hub in de 
Waarderpolder aan de oostzijde van het station. Geen onnodig busverkeer meer door centrum. 
(Mooi succes voor Buskruit) 



 

3 
 

• Hudson Bay: nog geen duidelijke voortgang. Informatieavond is gepland. 
• Op de Grote Markt worden zeer gevoelige hoogkwalitatieve veiligheidscamera ́s geïnstalleerd die 

bij calamiteiten gebruikt kunnen worden om mensen te identificeren. Dit is i.c.m. met zeer sterke 
heldere spots, die er nu al zijn en waardoor ook ‘s nachts opnamen gemaakt kunnen worden. 
Camera ́s werken alleen van donderdagavond tot en met zondagavond. Alles AVG-proof. 

• Evenementencoördinator is Wouter Maes. Hij komt de volgende vergadering. 
• Tussen Spaarnelanden en de bewoners van de Bakenessergracht is akkoord bereikt over een 

pilot van een half jaar waarin bekeken wordt of het niet plaatsen van containers op de gracht zelf 
goed werkt. Bewoners moeten grotere afstanden lopen om hun vuilnis te lozen. 

• Flitsbezorging: er is een gedragscode opgesteld met de drie flitsbezorgbedrijven die in Haarlem 
actief zijn: bezorgers krijgen fietstraining, fietsen worden binnen gestald, wachten is ook binnen, 
verduisterende stickers gaan van de winkelruiten af, overlast kan gemeld worden op de website 
van de bedrijven. De meldingen worden gecontroleerd door de gemeente. Geen rugnummers, 
bedrijven vinden dit ongemakkelijk. Voorstel vanuit de wijkraden om de fietsen (niet de 
bezorgers) te nummeren. 

• 30 km GOG. Gemeente is hierover in gesprek met de provincie. 
• Gemeente doet momenteel onderzoek naar de reconstructie Donkere Spaarne en over het 

afmaken van het Spaarneprofiel. Meer ruimte voor fietser en voetganger. Gaat komende vier 
jaar nog niet gebeuren. Wordt waarschijnlijk 2030. 

• Bezoekersparkeren binnenstad: dit kan alleen via de gemeenteraad gewijzigd worden. Naar alle 
fractievoorzitters is een mail gestuurd met het verzoek dit te agenderen.   
 

10. Evenementen binnenstad 
Overleg met Wouter Maes en Carmel Bekker. Aanwezig Ria en de wijkraad Vijfhoek. Gezocht wordt 
naar goede samenwerking. Bij herziening wordt de aangepaste evenementen kalender op de website 
van de wijkraad gezet. Evenementen worden nu op tijd gepubliceerd. Aandachtspunt: vooraf 
informeren van bewoners bij afsluiten van straten. 

11. Campagne “Denk aan de buren”/ Smedestraat 
Bewustwordingscampagne van de gemeente om de horecabezoekers erop te wijzen dat er ook 
mensen wonen mbv posters, stickers, borden, streetprints en karren. Volgens aanwezige bewoner 
nauwelijks effect. We zullen als wijkraad blijven aandringen op het herinvoeren van de SUS-teams. 

12. Dak- en thuislozen in Joops hotel 
Wijnand heeft een periodiek overleg bijgewoond. Het gaat goed. Volgend overleg in september 

13. Buiten beter app 
Peter is de ”grootmelder”. Het aantal meldingen is gering. 

14. Rondvraag 
Informatiebijeenkomst Hudson Bay pand op 13 juli. Wijnand en Ria gaan. 

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuwe Groenmarkt kerk ontstond er een gevaarlijke situatie. 
Handhaving was niet meer bereikbaar en de politie wilde niet komen. Advies 112 bellen. 

15. Sluiting om 22.14 
 


