Kort verslag van de wijkraad Burgwal van woensdag 10 april 2019
Aanwezig:
Aart-jan de Boer
Niko Buiten
Milou Frencken
Martijn Horvath
Jolanda Horvath
Marga van Slooten
Marian Wanders (bestuur)
Maartje Breed (bestuur)
Aart Meyles (voorzitter)
Theo vermey (bestuur)
Hein Terwindt (bestuur)
Dick Rasenberg (secretaris)
Afwezig met kennisgeving
Yvonne Franken (penningmeester)
1. Aart Opent
Na een geslaagde demonstratie van de AED voor de wijk door Aart- jan de Boer
Bij agendapunt 3 wordt gestart met het onderdeel vrachtwagens.
2. Terugkoppeling bijeenkomst Wijkraad van 13 maart 2019
Geen opmerkingen.
3. Informatie
Vrachtwagens in de burgwal
Martijn Horvath licht toe.
De afgelopen 5 jaar constateert hij een toename van zwaarder vrachtverkeer in
de Burgwal en de rest van Haarlem. Grotere en dus ook zwaardere trucs, die
zichzelf niet zelden klem rijden, schade maken aan straatmeubilair en andere
eigendommen, zoals auto’s en fietsen.
Verkeersdrempels bieden geen oplossing, deze veroorzaken meestal extra
trillingen, die tot in de woonhuizen gevoeld worden.
Naast een (vrachtwagen)verbod, zoals nu geldt voor het Korte Spaarne, kunnen
minder en vooral kleinere/ kortere vrachtwagens, wel helpen.
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Gezamenlijk wordt geconstateerd dat het belangrijk is dat dit thema steviger op
de agenda van de gemeente komt.
Dit kan op verschillende manieren. Door persoonlijk met de verantwoordelijk
wethouder in gesprek te gaan (Robbert Berkhout voor logistiek en duurzaamheid)
en films en foto’s van (bijna) incidenten ter ondersteuning te verzamelen.
Daarnaast helpt een stadsbrede aanpak, de overlast blijft zeker niet alleen tot de
Burgwal beperkt. De stichting stadsgesprekken zou dit kunnen faciliteren.
Afgesproken wordt dat Martijn samen met de Wijkraad, de wethouder en Ingrid
Hamer informeert en haar vraagt stadsgesprekken te initiëren.
Laatste ontwikkelingen Hagedis
Deze 4 week hebben er 4 personen ingesproken bij de raadscommissie voor het
behoud van de Hagedis. Er was ook een vertegenwoordiger van de Wijkraad
Scheepmakersdijk aanwezig. Al eerder was de bestemming (maatschappelijke
doeleinden) gehandhaafd door de gemeente. Toch is het pand door Combiwell in
de verkoop gebracht. Naar verluid wil stadsherstel het pand kopen. Afgesproken
wordt om als Wijkraad de ‘druk op de ketel te houden’ bij de gemeente. De
gemeente zou mogen bemiddelen en mogelijk kunnen bereiken dat stadsherstel
het pand kan verwerven en De Hagedis kan blijven huren. Alternatieven die de
Wijkraad eerst intern wil bepreken, kunnen later worden ingebracht.
Verlichting Houtmarkt, Korte dijk en Koralensteeg
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Nieuwe huisvestingsverordening
De nieuwe huisvestingsverordening is vastgesteld, waardoor woningen tot 100
vierkante meter niet meer kunnen worden gesplitst. De Wijkraad Burgwal is hier
blij mee.
De gevolgen van veel splitsingen, laten zich ook zien door het aantal fietsen op
bruggen, dit worden er steeds meer.
Ingrid Hamer wordt gevraagd om meer rekken te plaatsen aan de overkant van de
Burgwal.
Aanpak groengroep door Nic Tesser
Onder leiding van Nic Tesser is een verse groengroep in de afgelopen week bij
elkaar geweest en heeft gebrainstormd over een aantrekkelijk plan voor de
Burgwal met impact. Nic heeft inmiddels contact gelegd met gebiedsverbinder
Ingrid Hamer van de gemeente om de aanpak persoonlijk met haar te bespreken.
De aanpak zoekt een balans tussen de participatie en het enthousiasme van
bewoners en meer lange termijn initiatieven. Kernwoorden die het plan kunnen
kenmerken zijn, uniformiteit, betaalbaarheid, haalbaarheid, standaardisatie,
onderhoudsarm, toekomstgericht en beheersbaar groen.
Nic is uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de Wijkraad van 8 mei.
Tevens wordt geadviseerd om een eerder plan van Tom Visser erbij te pakken, of
hem zelf erbij te betrekken.
Tot slot vraagt Niko aandacht voor de Reuzenberenklauw, die letsel kan
veroorzaken wanneer je met het plantvocht in aanraking komt. Op de website zal
er aandacht aan worden gegeven.
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Uit het OOC
De agenda en andere stukken staan op de website.
Actie mailadressen
Het betrekken van bewoners kan met de kleine wijkkrant/ flyer, die binnenkort
verschijnt, maar het zou makkelijker zijn wanneer over de mailadressen kan
worden beschikt. De opvatting van bewoners over specifieke thema’s kan dan
ook gemakkelijker worden gepeild. Dit helpt de Wijkraad als netwerkorganisatie.
Afgesproken wordt om de bewoners hierover op korte termijn te benaderen. Het
doel en het (veilig) gebruik van de emailadressen (als middel) zal uitgebreid
worden toegelicht.
4. Een stichting voor de Wijkraad
Het waarom van een stichting extra faciliteiten voor de Wijkraad Burgwal wordt
toegelicht en gedeeld. Ook het voorstel voor de bemensing van het eerste
bestuur door de penningmeester (Yvonne), secretaris (Dick), voorzitter (Aart) en
twee wijkraadleden (Maartje en Marian).
Het daarop volgend gesprek met Niko focust op de verbinding van de Wijkraad
met het bestuur van de stichting, deze kunnen niet los van elkaar opereren. Het is
voor iedereen helder dat de personele unie (bestuur wijkraad en
stichtingsbestuur) dit kan bereiken. Daarnaast dient het ook goed geregeld te zijn.
Afgesproken wordt dat Aart en Niko hier samen nog een keer goed naar kijken,
buiten de vergadering om.
Het voorstel voor een stichting voor de Wijkraad komt op 8 mei terug op de
agenda.
5. Nieuwe democratie
De aanbevelingen uit het verslag van de gemeente, dat zal meegaan met het
voorstel aan de gemeenteraad van juni, zijn besproken. Het gesprek concentreert
zich op het belang van het gesprek over ‘nieuwe democratie’ en de
onderscheiden hoofdrollen voor een wijkraad. De wijkraad als neutrale netwerk
organisatie, respectievelijk als zelforganisatie, die een positie inneemt in het
publieke debat. Bij de netwerkorganisatie horen de rollen van ‘verbinder’ en
‘ondersteuner’. Bij de zelforganisatie passen de rollen van ‘belangenbehartiger’
en ‘beheerder’.
Men herkent het gesprek over de nieuwe democratie, het kan helpen bij de
verbinding tussen en met bewoners. Nieuwe democratie kan bewoners helpen de
eigen weg te vinden, danwel ze deze weg te wijzen. Pas daarna kan/mag er een
actieve rol van de overheid zijn.
De aanwezigen zijn een voorstander van het optimaliseren van de wijkraad als
netwerkorganisatie. Hoe kom je bij de bewoners en omgekeerd. We kunnen daar
nu al in investeren. De Wijkraad hoeft voor de Burgwal niet direct een
‘zelforganisatie’ te zijn.
6. Publieke laadpalen in de openbare ruimten van de Burgwal
De groeiende behoefte aan laadpalen wordt besproken. Iedereen is het erover
eens dat het aantal palen mee moet groeien met deze behoefte. In de
eerstvolgende wijkkrant zal hieraan aandacht worden gegeven. Gevraagd zal
worden naar suggesties voor locaties.
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7. Wat verder ter tafel komt
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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