
 

 

 

Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 

30 november 2022 

 
 

 

Presentielijst 
 
Wijkraadsleden       
      Martin Favié, voorzitter   aanwezig 
      Tinka Nas    aanwezig  
      Cees Rol    aanwezig 
      Tineke Snel     aanwezig  
      Frank van den Berg (notulen)  aanwezig 
      Ria Tel     aanwezig 
      Marijke Overdijk (aspirant lid)  aanwezig
      Cees de Bruin (aspirant lid)  aanwezig 
      Eric Siereveld (aspirant lid)  aanwezig 
 

Bezoekers: Marjan Zoon, Joris Krouwels, Gijs Brands, Jan Bultman, Derk Jan Wentink, 
Brian Brouwer, Rogier Polman, Nadieh Bindels, Edwin Roelophs, Joost van Rijmenan, Lidy 
Miermans, Noelle Richardson, Tammo Holtland, Jean Laurey 

1. Opening om 20.00 uur 

2. Mededelingen: geen 

3. Notulen Wijkraadsvergadering 30 november 2022: de meeste punten komen weer aan 
de orde tijdens deze vergadering. 

4. Brandbrief bewoners Smedestraat e.o. en Haarlemse Nachtwacht: Bijna 100 bewoners 
hebben een brief ondertekend om hun zorg uit te spreken over de nachtelijke overlast in 
de Smedestraat + Lange Wijngaardstr. + Morinnesteeg. Een enquête is gehouden onder 
45 bewoners (deze loopt nog); de bewoners voelen zich niet veilig, voelen zich niet 
gesteund door het college en voelen een discrepantie in beleving tussen henzelf en de 
politiek. De groep Haarlem Nachtwacht pleit daarentegen voor een groter aanbod in 
Haarlem voor de jeugd. Zij vindt dat er te veel een monocultuur is. Ze bepleiten meer en 
vooral ook andere locaties die langer open mogen blijven. Jongeren, met name de 15-17 
jarigen, die niet naar binnen mogen, blijven na en voor sluitingstijd hangen in de straat. 
Horecaondernemers spannen zich wel in om hun uitgaanspubliek buiten tot rust te 
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manen. De vraag van de bewoners is of dit aanbod zich in het Centrum moet bevinden, 
of juist meer in de randgebieden, zoals Waardepolder. De bewoners menen dat de 
balans nu weg is. Het probleem is dat de gemeente niet, of in ieder geval onvoldoende, 
handhaaft. 

5. Problematiek Lange Herenstraat: Na coördinatie door de Wijkraad heeft een 
straatcomité goed overleg met de gemeente gevoerd. De overlast van de flitsbezorgers 
en hardrijdende jongeren is of i.i.g. wordt aan banden gelegd door plaatsing van 
bloembakken en snelheid remmende drempels. 

6. Begijnhofbuurt: De overlast van te snel rijdend verkeer, bezoekers van “dames” en 
opgeschoten jongeren leidt tot grote problemen in de buurt rond de Waalse Kerk.  Er is 
binnenkort een overleg gepland met de gemeente voor m.b.t. de te nemen maatregelen, 
zoals camera’s, betere verlichting en snelheidsbeperkingen. Net zoals bij de Smedestraat 
is het gebrek aan voldoende handhaving het probleem. 

7. Stavaza terrassen in de Binnenstad: naar de mening van de Wijkraad zijn nog lang niet 
alle terrassen teruggekeerd naar de situatie van vóór corona. De 75 cm. vrije 
stoepruimte is lang niet overal weer terug. Probleem zou zijn dat verschillende 
regelingen een rol spelen. Intern binnen de gemeente gaat dit probleem nu eerst 
zorgvuldig bekeken worden. Er zijn kennelijk ook juridische handhavingsproblemen rond 
windschermen en eerder verleende vergunningen voor uitbreiding van terrassen. 

8. Convenant CMG (Centraal Management Groep): de voorzitter doet verslag van de laatste 
bijeenkomst. Het is een ondernemersplatform voor de binnenstad waar de Wijkraad 
vertegenwoordigd is om ook de bewonersbelangen over het voetlicht te brengen. In het 
concept-convenant was de rol van de Wijkraad nog onvoldoende zichtbaar. In een nieuw 
voorstel moet die beter ingebed worden. 

9. OOC (Operationeel Overleg Centrum) op 7 nov.: de drie centrum wijkraden overleggen 
regelmatig met de gemeente, de centrummanager, de ondernemers (winkeliers), 
Koninklijke Horeca Nederland en pandeneigenaren over actuele zaken in de Binnenstad.  
De belangen van de bewoners (bijv. fietsoverlast, parkeren, gevaarlijk autoverkeer, 
overlast van uitgaanspubliek en daklozen) komen daarbij aan bod. 

10. Verslag overleg centrumwijkraden met wethouder Eva de Raadt: de drie 
centrumwijkraden hebben de grote issues die in hun gebieden spelen ter attentie van de 
nieuwe wijkwethouder Eva de Raadt (CDA), de gebiedsverbinder en de gebiedsmanager 
Centrum gebracht. Geen toezeggingen zijn gedaan. De issues voor onze Wijkraad zijn: 
terrassen, te hard rijden (Gedempte Oude Gracht, Donkere Spaarne, Parklaan), overlast 
Smedestraat en Begijnhof. De snelheidsproblematiek rond het Ripperdapark en de Lange 
Herenstraat wordt na coördinatie van de Wijkraad aangepakt. 
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11. Ontwikkeling stationsgebied: de gemeente Haarlem heeft €15 mln. bijdrage toegezegd 
gekregen van de Prov. NH voor een complete herinrichting van het stationsplein. Er 
wordt al ruim 3 jaar overleg gevoerd en onderzoek gedaan. Er zijn diverse modellen, 
waarbij bijv. de overlast van de bussen gereduceerd wordt door wellicht de bouw van 
een (deels ondergronds) busstation aan de oostzijde. De 60-er en 70-er jaren bouw incl. 
de Beynes-hal gaat (gedeeltelijk) verdwijnen. De intensiteit van bussen gaat i.i.g. 
afnemen door de bouw van nieuwe busstations bij het Van der Valk-hotel en in de buurt 
van de NS-reparatiewerkplaats. Kern van de zaak is dat het stationsplein veel groener, 
beter verlicht en voetganger-vriendelijker wordt. 

12. Sessie gebiedsopgave Centrum: er is een beleidsvisie in ontwikkeling voor de toekomst 
van de Binnenstad met een goede balans tussen bewoners, verkeer, ondernemers en 
groen. 

13. Normen geluidsoverlast: de gemeente Haarlem hanteert geen duidelijke normen voor de 
maximale geluidsoverlast bij bijv. evenementen op de Grote Markt, zoals Haarlem Jazz & 
More. De wijkraad heeft de normen die bijv. in Nijmegen en Leeuwarden gehanteerd 
worden gestuurd naar alle raadsfracties.  

14. Voortgangsbijeenkomst Actie meten Luchtkwaliteit: op vele punten heeft de gemeente 
de luchtkwaliteit gemeten d.m.v. 64 buisjes aan de gevels. Er zou geconstateerd zijn dat 
de luchtkwaliteit redelijk is, d.w.z. de metingen van 14 tot 25 blijven binnen de EU-norm 
van 40. Echter, er is nu wel een nieuwe WHO-norm van 10. Ook fijnstof-metingen 
worden nu uitgevoerd, op 15 punten. Dit onderwerp zal nader geagendeerd worden. 

15.  Rondvraag: Jan Bultman vraagt in hoeverre in Kennemerland geïntegreerd beleid 
bestaat t.a.v. gezondheid en milieuhygiëne. Die verantwoordelijkheid ligt bij de GGD. 
Joost van Rijmenan pleit voor meer groen in het noordelijk deel van de Janstraat. 
Daarvoor kan contact worden opgenomen met de gemeente die speciaal budget heeft 
voor zulke bewoners-initiatieven. In de Nassaulaan en Nassaustraat zijn recent nieuwe 
plantenbakken aangelegd. Dat is een vooruitgang; er moet nog wel een stenen randje 
om. 

16.  Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om ong. 21.45 hr. met de mededeling dat 
deze vergadering de laatste is die hij voorzit, na een actieve periode van bijna 8 jaar. Met 
ingang van 2023 zal zijn functie worden overgenomen door Ria Tel. Ook de mede-
wijkraadsleden Tineke Snel en Cees Rol zullen hun lidmaatschap beëindigen. De drie 
aftredende wijkraadsleden hebben allen buitengewoon veel bijgedragen aan het succes 
van de Wijkraad Binnenstad. Drie nieuwe aspirant-leden hebben zich aangemeld en 
draaien al mee. Op de jaarvergadering in maart 2023 zullen de benoemingen formeel 
bekrachtigd worden. Dan zal ook de nieuwe voorzitter een terugblik werpen op de 
bijdragen van Martin, Tineke en Cees. 

 


