
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notulen vergadering Wijkraad Binnenstad 25 januari 2023  

Presentielijst  

Wijkraadsleden  

Tinka Nas      aanwezig  

Frank van den Berg     aanwezig  

Ria Tel voorzitter     aanwezig  

Marijke Overdijk (aspirant lid)    aanwezig  

Cees de Bruin (aspirant lid)    aanwezig  

Eric Siereveld (aspirant lid; notulen)  aanwezig 

 

Bezoekers:  

Marjan Zoon, Marijke Lodeweegs, Carina van Vlerken, Piet Hein Olie, Fannie Brouwer, Derk Jan Wentink, 
Menno Maas, Jan Bultman, Peter Boerdijk, Maartje Breed, Lidy Miermans 

 

1. Opening, voorstellen nieuwe aspirant wijkraadsleden.  
 
Ria opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aspirant wijkraadleden zijn allen aanwezig. 

 

2.  Mededelingen:  

Ria deelt mee dat tijdens de jaarvergadering van maart 2023 het afscheid van leden Martin Favié, Tineke Snel 
en Cees Rol zal plaatsvinden. Ook zullen dan de nieuwe leden kunnen worden benoemd. 

Vanuit de gemeente is er een uitnodiging verstuurd voor overleg tussen gemeente en wijkraden m.b.t. de 
overgang naar wijkplatforms. Deze vindt plaats op 6 februari a.s.  



 

 

 

De noodopvang in de Beijneshal is beëindigd, maar men blijft ‘open’ mocht de situatie veranderen.  
Regelmatig worden er in onze wijk struikelstenen gelegd voor omgebrachte joodse stadgenoten. Dat gebeurt ook 
de komende dagen. Voor informatie zie www.struikelstenenhaarlem.nl.  

 

3. Notulen 30 november 2022 

De notulen staan op de website. De meeste onderwerpen komen vandaag terug op de agenda. 

Naar aanleiding van de notulen: 

• De plantenbakken op de Lange Herenstraat zijn nog niet gereed. De planning was december of januari. 
Locatie van de bakken was een probleem maar is inmiddels opgelost.  

 

4. Overlast van bussen Parklaan/Jansweg  

Bewoners uit de Jansstraat ervaren veel overlast van de elektrische bussen. De overlast bestaat uit trillingen in 
hun huizen. Er zijn al enkele metingen gedaan die de trillingen ook bevestigen.  

Doordat de gemeente geen gehoor geeft aan hun klachten vragen ze de wijkraad om hulp.  

Het lijkt dat de elektrische bussen en het aangelegde wegdek de trillingen veroorzaken. 

Menno Maas van platform Buskruit is aanwezig als deskundige. Hij geeft ook aan dat de gemeente Haarlem 
zich niet bewust is van het feit dat elektrische bussen anders op de weg liggen dan de voormalige dieselbussen. 
Hij gaat in gesprek met de bewoners en zal ze adviseren over hoe zij dit moeten aanpakken. Hij geeft aan dat in 
Groningen en Utrecht dezelfde klachten zijn. Daar kan van geleerd worden.  

Inspreken bij de commissie Beheer kan de raadsleden wakker schudden.  

Frank van den Berg denkt actief mee. 

5. Uitgaansoverlast en enquête Smedestraat en 6 .Pilot vrije openingstijden horeca. 1,5 jaar 

De pilot vrije openingstijden horeca is een feit. Deze wordt waarschijnijk op 26 januari 2023 in de 
Gemeenteraad vastgesteld.  

Door de wijkraad is geconstateerd dat het ontbreekt aan meetbare criteria om de pilot als succes of probleem 
te beschouwen.  

Er is ook veel ongerustheid over handhaving, welke maar tot 23.00 uur aanwezig is, maar wat na die tijd? Mede 
gezien het feit dat de politie niet op dit soort klachten zit te wachten.  

De onlangs gehouden enquête onder bewoners zal op de website worden geplaatst en is verspreid onder de 
raadsleden. Het raadsstuk over deze pilot zal ook op de website worden geplaatst. 

 



 

 

 

De wijkraad maakt zich ernstig zorgen en zal blijven monitoren.  

7. Terrassen 

De wijkraad vindt dat er nog teveel corona terrassen zijn. Hier en daar zijn er wel wat terrassen aangepast. Een 
deel echter niet. De pre corona status van de terrassen is dus nog lang niet gerealiseerd. Dit zorgt voor veel 
overlast en verdwenen trottoirs, ondanks brieven en foto’s die gestuurd zijn naar de gemeentelijke kanalen.  

Doordat er verschillende typen vergunningen zijn en Handhaving daar geen duidelijk overzicht van heeft, wordt 
er uiteindelijk veel minder gehandhaafd dan wij graag zouden zien. Vorige week is Ingrid Hamer hierover 
gemaild.   

Er ligt een uitnodiging van de gemeente voor overleg op 13 februari a.s. om de inrichtingsplannen te bespreken 
waaronder het zg. “Rondje om de kerk”. 

Vanuit de bewoners komt de roep om actiever hiermee aan de slag te gaan.  

De wijkraad gaat een enquête houden op de website om draagvlak te creëren als inbreng bij een volgend 
gesprek.  

8. Begijnhofbuurt 

Er zijn gesprekken gepland met de ondernemers en de wijkagent. Er is een camera/security check door een 
derde partij geweest. Het plantsoen bij de Waalse Kerk is rijp voor groot onderhoud volgens Spaarnelanden. 
Nadere details zijn hierover nog niet bekend. 

Verder wordt er nog gewacht op plan en mogelijke plaatsing van bloembakken. 

9. Luchtkwaliteit 

Er zijn nog twee meetbuisjes beschikbaar die het fijnstof meten. Deze zijn te verkrijgen als men een 
meetverzoek indient bij de gemeente. Zie ook de website http://www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl/ 

De huidige luchtkwaliteit valt binnen de Europese normen. Deze luchtkwaliteitsnormen worden in de toekomst 
aangescherpt en dan zou de luchtkwaliteit in de binnenstad de norm overtreden.  

10. Evenementen 

Er komt nieuw beleid t.a.v. evenementen. Het huidige probleem is dat er geen normen zijn vastgelegd 
waardoor er ok niet te handhaven is.  

Er wordt inmiddels een gesprek gepland met Wouter Maes, verantwoordelijk voor de vergunningverlening van 
evenementen. 

11. Convenant CMG 

Het nieuwe covenant is gevormd. De Wijkraad heeft meegedacht en ondertekent het convenant voor gezien. 
Dit gebeurt op 1 februari a.s.  



 

 

 

 

12. Flitsbezorging 

De gemeente heeft aangepaste eisen geformuleerd voor nieuwe aanvragen. In de bestaande situatie lijkt alles 
overlast verdwenen.  

13. Fietsbeleid 

Alle bewoners kunnen op het fietsbeleidsplan reageren. Dit kan tot 15 februari a.s.  

De wijkraad zal dit actief communiceren 

14. Rondvraag 

Een van de aanwezigen vraagt of de wijkraad een berichtje kan sturen aan Pauline van Heuven omdat zij 
Haarlemmer van het jaar is geworden en regelmatig bij de wijkraad aanwezig is geweest.  

Aktie Ria. Dit is inmiddels gebeurd 

15. Sluiting 

Ria dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. 

 
 
 
 
 
 
 


