
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

26 oktober 2022 

 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden       
      Martin Favié, voorzitter   aanwezig 
      Tinka Nas (notulen)   aanwezig  
      Cees Rol    aanwezig 
      Tineke Snel     aanwezig  
      Frank van den Berg   aanwezig 
      Ria Tel     aanwezig 
      Marijke Overdijk (aspirant lid)  aanwezig
      Cees de Bruin (aspirant lid)  aanwezig 
 
Bezoekers: Marjan Zoon, Carlien Henke, Peter Derikx, Agnes Michard, Gitta Bartling , 
Maarten van der Aa, Brian Brouwer, Danny Marbus, Jeroen van Helsdingen, Marian 
Krijgsman, Joris Krouwels, Wouter Maes, evenementen coördinator gemeente, Antoine 
Willemse, Maarten van der Aa, Eric Siereveld, en nog 2 andere bezoekers). 

1. Opening, voorstellen nieuwe aspirant wijkraadsleden.  

Martin opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Helaas hebben Martin, 
Tineke, Wijnand en Cees R. aangegeven dat zij eind van dit jaar de wijkraad zullen gaan 
verlaten. Gelukkig hebben zich reeds 2 aspirant leden aangemeld bij de wijkraad; Marijke 
Overdijk en Cees de Bruin. Zij stellen zich voor. Martin roept alle aanwezigen op om zich 
aan te sluiten bij de wijkraad! 

2. Mededelingen: Overleg van de centrumwijkraden met de nieuwe wethouder Eva de Raadt 
is verplaatst naar donderdag 24 nov.  
Wouter Maes, de nieuwe evenementen coördinator van de gemeente is aanwezig en stelt 
zich voor. Hij ziet het als zijn taak om de evenementen te stroomlijnen; de procedures te 
verbeteren en alle stakeholder zoveel mogelijk tegemoet te komen. Vorig jaar zijn alle 
evenementen weer opgestart. Het streven is om de vergunningen op tijd bekend te maken 
zodat bewoners ook de gelegenheid krijgen om bezwaar aan te tekenen. Dit lukt nog niet 
altijd maar gaat wel steeds beter. Hij is nu wel bezig om de procedures te stroomlijnen en 
al bij de aanvraag de voorwaarden te communiceren met de evenementorganisator; zodat 
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deze weet wat hij moet doen. Op dit moment staan de voorwaarden in de vergunning. Dat 
is vaak te laat. Het is ook de bedoeling dat de organisator de directe omwonenden 
informeert.  

Vraag; wat als de organisator niet aan de voorwaarden voldoet?  

Hier zal dan bij een vergunning voor een volgend evenement rekening mee worden 
gehouden.  

Vraag over komende Haarlem Jazz; hoe gaan we de geluidsoverlast monitoren? Op dit 
moment zijn de waarden voor geluid niet goed gedefinieerd. Deze waarden moeten 
concreet in de voorwaarden worden opgenomen. Anders kun je ook niet goed handhaven. 
Er is ook niet standaard iemand aanwezig om te meten. Hij zou het liefst een 
geluidstechnicus hiervoor aantrekken. Volgend jaar zal het evenementenbeleid opnieuw 
worden geformuleerd samen met de hernieuwde subsidietoekenning. Wordt vervolgd. 

3. Notulen 14 september 2022 
De notulen staan op de website. De meeste onderwerpen komen vandaag terug op de 

agenda. 

Naar aanleiding van de notulen; 

• Het convenant 2023-2027 CMG is gewijzigd. De inhoud ziet er beter uit; de 
bewoners worden in ieder geval als stakeholder genoemd. Wij zullen nog beslissen 
of we gaan mee- tekenen “voor gezien”.  

• Er is ook een brief opgesteld door de Vijfhoek; een pleidooi voor de invoering van 
de 30-km zone in de hele binnenstad. Deze brief (met enkele aanpassingen) zullen 
wij medeondertekenen.  

• Er zijn geen klachten ontvangen over de opvang Lange Veerstraat van de dak- en 
thuislozen. 

• Het lijkt erop dat het plantenvak aan de Nassaulaan gaat worden ingericht; er 
staan nu borden. Op de meldingen over de plantenvakken in de Nassaustraat is 
geen reactie meer ontvangen. Status is onduidelijk. Er is wel geschoffeld. 
 

4. Problematiek Lange Herenstraat + crisisnoodopvang locatie Beijneshal (Kees Rol) 
De problemen in de Lange Herenstraat lijken redelijk onder controle. De opvang 
Asielzoekers geeft geen overlast meer doordat de beveiliging nu op orde is en men 
s’avonds niet meer op het dak mag.  

Getir geeft minder overlast.  

Binnenkort komen er ook plantenbakken en rubberen drempels zodat autoverkeer wordt 
afgeremd en auto’s elkaar niet meer kunnen passeren. 

Niet alle bewoners van de flat waren van deze geplande maatregelen op de hoogte. 
Marijke zal de aankondiging in de bewonersapp plaatsen. 
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5. Stavaza terrassen in de Binnenstad (Tinka) 
Ongeveer de helft van de terrassen zijn weer teruggebracht tot de omvang van voor 
Corona. Echter; er zijn nog veel terrassen die nog steeds niet zijn aangepast.  Dit is jammer 
want bij deze terrassen is de stoep niet vrij en wordt de looproute dus onderbroken. 
Hierdoor zijn er nog steeds veel onveilige situaties. Tinka heeft van deze situaties foto’s 
gemaakt en gestuurd naar Marinka van Leuven, Handhaving, Ingrid Hamer en Bas Slutter, 
hoofd handhaving. Tot nu toe is er verder geen actie ondernomen.   

Twee bewoners benoemen nog de onveilige situatie veroorzaakt door het café Spaarne 66 
aan het Spaarne én in de Korte Veerstraat.  Een andere bewoner klaagt over een groot 
terras in de Schachelstraat dat gewoon tot 2 uur ‘s nachts open is. Hij vraagt zich af wat 
hieraan kan worden gedaan. Dit terras geeft veel geluidsoverlast. Het zou wenselijk zijn als 
bij de uitgifte van terrasvergunningen de bewoners maar ook de wijkraad zou worden 
geconsulteerd. Ook moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de openingstijden. 
De wijkraad adviseert de betrokken bewoner om overlast in de Schachelstraat steeds te 
melden. Handhaving is er s ‘nachts niet maar de politie wel. In de 5-hoek is onlangs een 
café een tijdje gesloten omdat men zich niet aan de openingstijden hield.  

Het is onduidelijk waarom handhaving geen actie onderneemt. In principe is het niet 
moeilijk om vast te stellen wanneer een terras te groot is. Hier zijn duidelijke regels voor. 
De loopruimte is in de regels vastgelegd. Zodra er onvoldoende loopruimte is zou men de 
ondernemer kunnen gelasten om het terras te verkleinen zodanig dat de loopruimte 
voldoende is en de wandelaar er langs kan.  

Wat kunnen we doen om de gemeente (handhaving) te bewegen om nu eindelijk eens 
actie te ondernemen naar de horecaondernemers die nog steeds hun terrassen niet 
hebben aangepast? Afgesproken wordt dat we beginnen met een gesprek met Marinka 
van Leuven en Bas Slutter. Ook de twee aanwezige raadsleden zullen hier vragen over 
stellen in de raadsvergadering.  

6. Verslag CMG op 28 sept (Ria) 
Ria is bij het CMG geweest. De ondernemers kampen met personeelstekort en hoge 
energiekosten. Maar het grootste probleem vinden zij de vele fietsen die door de stad 
crossen en her en der gestald worden. Gepleit wordt voor het zg. Bredamodel. In Breda 
zijn er overal fietsvakken op straat aangebracht. Sta je niet in een vak dan wordt je fiets 
verwijderd. Dit werkt al goed bij het station Haarlem. Maar voordat je zoiets verder uitrolt, 
moet je wel zorgen voor voldoende fietsparkeerruimte. Zover zijn we nog niet. 

7. Verkeerssituatie Ripperdapark 
Het lijkt erop dat het probleem van het sluipverkeer bij het Ripperdapark op korte termijn 
zal worden opgelost. De doorgaande route wordt afgesloten voor autoverkeer. Er zullen 
grote plantenbakken worden geplaatst waar alleen nog fietsers langs kunnen. Auto’s 
kunnen er dan dus niet meer langs. De bewoners zijn blij. Mooi resultaat! 
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8. Hardrijders, overleg op 28 sept met o.a. politie en gemeente (Frank vd Berg) 
Frank heeft overleg bijgewoond met politie en gemeente. Er waren metingen verricht; 
zogenaamde V85-metingen op de GOW wegen. Hieruit kwam als resultaat dat 85% van 
het verkeer niet harder rijdt dan 47 / 48 km per uur. Dit lijkt mooi maar betekent nog 
steeds dat 15% veel harder rijdt! Dit zijn duizenden auto’s per dag. Ook de bussen waren 
in de metingen niet meegenomen. Het 1e kwartaal 2023 komt er waarschijnlijk een nieuw 
voorstel voor de GOW-wegen. Voorlopig wil men op deze wegen de 50 km niet verlaten 
met als reden dat de bussen dan hun tijdslimiet niet kunnen halen. Wordt vervolgd. 

9. Plan Nachtwacht Haarlem (Cees de Bruin)  
Er is een Visieplan Nachtwacht Haarlem om het uitgaansleven in Haarlem een boost te 
geven. In dit plan worden de bewoners 1 keer genoemd maar daarna niet meer.  Dit plan 
is opgesteld door Nadieh Bindels.  

Er zijn op dit moment grote problemen met de uitgaansgeluidsoverlast. De Smedestraat is 
haast onleefbaar geworden. 

Men wil een pilot waarbij de horeca 24 uur geopend mag zijn. Onduidelijk is of dit dan met 
of zonder venstertijden zou moeten. De wijkraad is in ieder geval vóór venstertijden. 
Gekeken wordt naar alternatieve locaties voor de uitbreiding van het uitgaansleven. Joris 
Krouwels, D66, is hier een groot voorstander van. Dit lijkt een goed plan en zou zeker niet 
in de binnenstad moeten. Sterker nog alle nacht- horeca zou uit de binnenstad moeten 
verhuizen (behalve Patronaat). 

We gaan bespreken of we aan dit onderwerp een Thema-avond gaan wijden.  Bij een 
dergelijke thema-avond kunnen alle stakeholders worden uitgenodigd. 

10. Waalse kerk,  
Aanwezig zijn een aantal bewoners en een vertegenwoordiger van de Waalse kerk. De kerk 
heeft aangekondigd dat men graag alternatieve activiteiten zou willen ontplooien om het 
voortbestaan van de kerk te waarborgen. De bewoners zitten in eerste instantie niet te 
springen om nog meer activiteiten in hun omgeving, maar snappen ook de beweegreden 
van de Waalse kerk. Op dit moment zijn er al genoeg problemen; dealen, hard rijdend 
autoverkeer, poepen en plassen in het plantsoen bij de kerk. Het lijkt verstandig om eerst 
de huidige problemen op te lossen. 

Te denken valt aan: 

• Buurt autoluw maken 
• Camera’s  
• Opknappen plantsoen 
• Meer licht op bepaalde plekken 

 

Martin zal de gemeente vragen om een overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
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11. Rondvraag 
Een bewoner vraagt of er nog meer bewoners zijn die last hebben van de gemeentelijke 
bladblazers om 7 uur ‘s ochtends. Dat blijkt inderdaad het geval. Maar hier lijkt weinig aan 
te doen. Wel komen er binnenkort nieuwe bladblazers. Hopelijk maken deze minder 
lawaai. 

12. Afsluiting 
Martin dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. 

 

 


