Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad
15 september 2022

Presentielijst
Wijkraadsleden

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

aanwezig
afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Bezoekers: Marijke Overdijk (L. Herenstraat), Bertie Kratz (L. Herenstraat) Merel Toornend
(L. Herenstraat), Stephanie Saenger (Schagchelstraat), Jan Bultman (Koningstraat), Cees de Bruin
(Smedestraat), Joris Krouwels (raadslid D66), Sharai Hermus (L. Herenstraat), Gijs van den Broek
(Oude Groenmarkt) Marijke Lodeweegs (terrassen), Tonnie vd Vlugt (Ripperdapark), Frank Hogeveen
(Ripperdapark), Rogier Polman (L. Wijngaardstraat), Noelle Richardson, (L. Wijngaardstraat).

1. Martin opent de vergadering met een voorstelronde.
2. Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen van 6 juli worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Problematiek Lange Herenstraat. Hiervoor zijn vanavond drie bewoners gekomen. Sinds de
rapportage door de wijkraad aan de gemeente zijn er vorderingen gemaakt. Getir is
aangesproken. De asielopvang in de Beijneshal heeft een ander bewakingsbedrijf aangetrokken
en er wordt extra gesurveilleerd door Handhaving. Er komt een gesprek met de gemeente en de
betrokkenen (3 oktober) over verder te nemen maatregelen. Kees Rol van de wijkraad zal hierbij
ook aanwezig zijn. Nieuw probleem is geluidsoverlast van cafe “de Hut” waar door de nieuwe
eigenaar livemuziek wordt geproduceerd. Er wordt met hem in gesprek gegaan.
5. Terrassenproblematiek binnenstad. Wijkraad Binnenstad is niet tegen terrassen in de
binnenstad maar wel tegen de onveilige situaties die door verkeerd geplaatste terrassen voor
voetgangers, mensen met een handicap en mensen in rolstoelen worden veroorzaakt. Voorlopig

is het standpunt van de gemeente dat alle terrassen in de binnenstad terug moeten naar de
grenzen zoals die voor corona waren vastgesteld. Er worden pinnen/punaises in de grond
geslagen om de grenzen van de terrassen vast te leggen. Voorstel om aan de gemeente te vragen
om de aanvragen voor nieuwe terrasvergunningen op de website van de gemeente te plaatsen
en omwonenden en de wijkraad te informeren en te vragen om advies.
6. Convenant CMG. Het CMG is bezig met een nieuw convenant voor de komende 5 jaar. De
wijkraad ziet zich niet als een CMG partij en de andere CMG partijen zien dit ook zo. Als in het
nieuwe convenant de belangen van de bewoners duidelijk genoeg in naar voren komen, zal de
wijkraad het convenant ondertekenen voor gezien. Het vorige convenant is niet door de
wijkraden getekend.
7. OOC 5 september. Zie verslag OOC. Dit gaat ook over flitsbezorging en deelscooters.
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220668692-1-VaststellenUitwerking-mobiliteitsbeleid-inzake-deelscooters.pdf
https://haarlem.nl/sites/default/files/2022-07/Collegebesluit%201.%20Vrijgeven%20ontwerptoetsingscriteria%20flitsbezorging.pdf
8. Verkeerssituatie Ripperdapark. Aanwezige bewoners willen dat de Gonnetstraat afgesloten gaat
worden voor sluipverkeer. Er wordt te hard gereden en vooral zwaar vrachtverkeer loopt vast en
moet dan achteruitrijdend weer terug. Dit veroorzaakt onveilige situaties omdat er ook zeer
jonge spelende kinderen in het park zijn. Oplossing is niet eenvoudig omdat het afsluiten van
straten voor de gemeente geen optie is. Er moeten andere verkeersbeperkende maatregelen
genomen worden. De bewoners moeten zich verenigen en als groep met de gemeente in gesprek
gaan. De wijkraad raadt de bewoners aan een werkgroep op te richten om hun doelen te
bereiken. De reactie van de gemeente zal naar de contactpersoon worden gemaild.
9. Overleg met wethouder Eva de Raadt op 26 oktober. Namens de wijkraad gaan Tinka Nas en
Frank van de Berg naar dit overleg. Onderwerpen: 30km, luchtkwaliteit (vervuilend vrachtverkeer
nog steeds toegestaan), flitsbezorging, veiligheid voor voetgangers.
10. Plantenvak Nassaulaan. Gemeente is via Spaarnelanden bezig met aanleg. Gekeken wordt of de
Nassaustraat ook meegenomen kan worden.
11. Mail Menno Maas mbt 30km. Wij ondersteunen de zienswijze van aktiegroep Buskruit om de 30
km op alle wegen en straten te willen. Er wordt een afspraak gemaakt met de nieuwe wethouder
Bas van Leeuwen (die als raadslid een voorvechter van 30 km zone in de binnenstad was).
12. Groot onderhoud Catharijnebrug. Wordt eind 2023, begin 2024 uitgevoerd. Brug gaat enkele
weken dicht. Wijkraad wordt om alternatieven gevraagd. Martin stelt een pontje voor voor
voetgangers en fietsers.
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13. Campagne “denk aan de buren” Smedestraat. Dit lijkt een contraproductief effect te hebben. Bij
bewoners die de posters voor het raam hebben gehangen worden de planten voor de deur uit de
bakken getrokken. Bij de betrokken horecaondernemers zijn geen posters opgehangen. Dit doet
twijfelen aan hun betrokkenheid bij dit project. De wijkraad blijft hameren op het instellen van
SUS-teams. Deze komen niet van de grond omdat de betreffende ondernemers niet willen
meebetalen aan deze teams. Er wordt vanwege de vrijwilligheid gevreesd voor “free riders”.
Gebrek aan politie en handhaving veroorzaken nog steeds grote overlast. De geplaatste hekken
in de Morinnesteeg en de Zuider- en Noorder Schoolsteeg zorgen voor een grote toename aan
overlast in de Morinnesteeg en de Lange Wijngaardstraat (urineren, schreeuwen,
samenscholingen etc.) waar ook café Bruxelles zit. Hulpdiensten kunnen er nauwelijks door.
Handhaving/politie/gemeente doet hier niets tegen. Bewoners zijn ten einde raad en krijgen
geen nachtrust meer. Het weekend begint vaak al op woensdagavond. De situatie is onhoudbaar
aan het worden. Er staan lange rijen voor de horecabedrijven. Er is te weinig ruimte door de
grote toeloop naar dit “festivalterrein”. De wijkraad vindt dat er naar alternatieve locaties
gezocht moet worden buiten het centrum (Lichtfabriek, Waarderpolder). Er is een door 83
bewoners ondertekende brandbrief gestuurd naar het College. De wijkraad ondersteunt het
initiatief en zal dit punt in gesprekken met de gemeente aangaan en op de agenda houden. Joris
Krouwels (raadslid D66) zegt toe e.e.a. in de gemeenteraad aan te kaarten. Wordt vervolgd.
14. Vervolgoverleg tijdelijke opvang dak- en thuislozen in Joops Hotel. Er zijn geen klachten van
bedrijven en omwonenden. Doorstroming stagneert echter door gebrek aan opvanglocaties en
toename vluchtelingen/asielzoekers. Deze tijdelijke opvang zou in principe duren tot eind 2022,
de Gemeente voorziet nu dat dit minimaal nog een jaar langer zal duren.
15. Rondvraag. Er zijn geen vragen.
16. Sluiting vergadering rond 22:20u. Volgende vergadering woensdag 26 oktober.

3

