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De stem van de binnenstadbewoners 
Met zo’n 3500 huisadressen en 7000 bewoners is de binnenstad één van de grootste wijken 
van Haarlem. Een wijk ook met een heel gevarieerd karakter. Door het grote aantal winkels, 
uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen trekt het stadshart vele 
bezoekers. De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en 
schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, 
raadsleden, wethouders en andere partijen die invloed hebben op wat er in de binnenstad 
gebeurt. Zo maken we deel uit van o.a. het Operationeel Overleg Centrum (OOC) en de 
Centrum Management Groep (CMG). We waren bij een bijeenkomst over de Gebiedsopgave 
2023-2026. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de 
zorgen en ideeën die bewoners bij ons neerleggen onder de aandacht. 
 
Vergaderingen 
Elke laatste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, vergaderde de wijkraad in 
wijkcentrum Binnensteeds. Alle binnenstadbewoners zijn daar welkom en tot onze vreugde 
wisten de bewoners ons ook steeds beter te vinden. Er waren per vergadering 5 tot 20 
wijkbewoners aanwezig. 
Als bewoners zorgen of ideeën hebben, kunnen ze die in de vergadering inbrengen en 
zoeken we samen naar een oplossing. De wijkraad kan dat niet altijd zelf maar verwijst waar 
mogelijk door naar de juiste persoon of instantie. Ook adviseren we vaak om medestanders 
te zoeken: samen sta je sterker. Een probleem heeft soms al eerder ergens anders gespeeld 
en dan kunnen bewoners hun voordeel doen met ervaringen van andere bewoners. 
De agenda van de eerstkomende vergadering en de notulen van vergaderingen die geweest 
zijn, worden gepubliceerd op de website www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.  
 
Melden bij de gemeente of handhaving 
De wijkraad heeft bij klachten, ideeën of zorgen van bewoners gewezen op de mogelijkheid 
om te melden op de website van de gemeente https://haarlem.nl/contact-iets-melden-
klacht-idee of telefonisch bij handhaving 023 5114950. Daar wordt men doorgaans 
vriendelijk te woord gestaan maar toch hadden melders niet altijd het idee dat er iets 
gedaan wordt aan hun probleem. Ook was niet duidelijk of en waar meldingen worden 
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geregistreerd. Veelmelders kregen soms helemaal geen antwoord meer. Toch is het bij 
overlast zaak te blijven melden, melden en nog eens melden. Het is aan te raden om een 
persoonlijke MijnHaarlem-pagina aan te maken. Daar kan men de afhandeling van 
meldingen volgen en bouwt men automatisch een dossier op. 
 
Zaken die speelden in 2022 
Door de binnenstadbewoners werden tal van zaken onder de aandacht van de wijkraad 
gebracht en die kwamen soms meerdere keren aan de orde in de vergaderingen. 

• De verplaatsing van de ondergrondse vuilcontainer uit de Warmoesstraat naar de 
Oude Groenmarkt. Deze was aangekondigd en bijna een feit, maar ging uiteindelijk 
niet door vanwege een protesterende ondernemer. Bewoners en wijkraad hebben 
veel overleg gevoerd met o.a. Spaarnelanden en de gemeente. De container is weg 
uit de Warmoesstraat, tot vreugde van de bewoners daar. Een nieuwe plek is nog 
niet gevonden maar voor de afvalinzameling is dat geen probleem. Er zijn voldoende 
andere containers in de omgeving. 

• Beplakken van vuilcontainers met kleurige posters. Dit idee is uiteindelijk niet 
uitgevoerd omdat het teveel geld zou kosten. 

• Er is een brief gestuurd naar het Stedelijk Gymnasium over het lukraak in de stad 
neerzetten van fietsen door de leerlingen. 

• Klachten over flitsbezorgdiensten in de Lange Herenstraat en de Gedempte Oude 
Gracht. De wijkraad heeft schriftelijk gereageerd in de aanloop naar het vaststellen 
van nieuwe regels. Inmiddels zijn de klachten afgenomen. 

• De bewoners van het Ripperdapark hadden veel last van sluipverkeer, hardrijders en 
zware voertuigen. Ze zijn door de wijkraad in contact gebracht met de gemeente en 
op hun verzoek zal de straat aan één kant worden afgesloten voor autoverkeer. 

• In de Lange Herenstraat dreigt verloedering door drugsdealers, hardrijders, 
flitsbezorgers en afval. Tientallen bewoners hebben zich georganiseerd. Na 
gesprekken met de gemeente, politie en handhaving lijkt verbetering in zicht. 

• Trillingen door zwaar busverkeer in de Jansweg en Parkstraat. Tot nu toe voelen de 
bewoners zich onvoldoende gehoord door instanties. Bewoners zijn in contact 
gebracht met de gemeente en platform Bus-kruit.  

• Rondom de Waalse kerk aan het Begijnhof dreigt verloedering door o.m. 
prostituanten, drugsdealers en door onvoldoende groenonderhoud. Gemeente, 
kerkbestuur en bewoners hebben met elkaar gesproken en gaan samen werken aan 
oplossingen. 

• De Nachtwacht Haarlem was uitgenodigd om de visie 2022/2023 toe te lichten. De 
wijkraad heeft – gezien de al aanzienlijke overlast rondom de Smedestraat – 
aangedrongen op het zoeken maar locaties buiten de binnenstad. 

 
 



 

 

 

Zaken die altijd spelen, dus ook in 2022 
De wijkraad vraagt hiervoor telkens aandacht in alle overleggen en werkgroepen waar we 
aan deelnemen. 

• Terrassen. Terrassen zijn gezellig en maken de stad levendig maar moeten wel aan de 
regels voldoen. Uitbaters hebben voortdurend de neiging uit te breiden in ruimte, 
tijd en hoeveelheid spullen. Het standpunt van de wijkraad is: (1) Er moet voldoende 
ruimte zijn op de stoep voor de voetganger, ook met een kinderwagen of in een 
rolstoel. De voetganger moet niet naar het fietspad of de rijbaan gedwongen 
worden. (2) Terrasmeubilair moet na sluitingstijd van de straat of opgestapeld 
worden tegen de eigen gevel. Onze mooie historische binnenstad moet aantrekkelijk 
en opgeruimd blijven. Het aanschaffen van heel veel terrasmeubilair door de horeca 
mag niet als excuus gebruikt worden om het allemaal maar te laten staan. 

• Verkeer. Er wordt te hard gereden op o.a. het Spaarne, de Kinderhuisvest en de 
Gedempte Oude Gracht. Zware bussen zorgen voor trillingen en schade aan huizen. 
De wijkraad bepleit een maximumsnelheid van 30 km/per uur in de hele stad. 

• Overlast door nachthoreca. Vooral in de Smedestraat en omgeving voelen bewoners 
zich niet meer veilig door agressieve, schreeuwende, snuivende en urinerende 
bezoekers van de horeca. Bewoners willen ‘s nachts kunnen slapen en overdag niet 
andermans troep moeten opruimen. De wijkraad pleit voor meer handhaving en is 
tegen vrije openingstijden voor de horeca. Ook zijn we tegen het afsluiten van 
straten tijdens uitgaansavonden omdat op die manier een soort festivalterrein 
ontstaat waar men helemaal niet meer geneigd is om nog rekening te houden met 
bewoners. 

 
In 2023 
Natuurlijk blijven we ons inspannen voor de zaken die altijd spelen, maar ook verwachten 
we ons bezig te houden met 

• Herinrichting van het stationsplein 
• Evenementenbeleid, waarbij we pleiten voor duidelijke geluidsnormen waarop ook 

gehandhaafd wordt 
• Overgang van wijkraad naar wijkplatform 

 
Leden van de wijkraad 
De wijkraad bestond in 2022 uit de leden Martin Favié (voorzitter), Tinka Nas, Tineke Snel, 
Cees Rol, Frank van den Berg, Wijnand Schinkelshoek en Ria Tel. Als aspirant-leden meldden 
zich Marijke Overdijk, Cees de Bruin en Eric Siereveld. De wijkraad is bereikbaar op 
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl. 
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