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Afwezig met
kennisgeving

Onderwerp
Blok 1
9.00-10.30
1.Opening en
mededelingen

2. Gebiedsvisie Grote
Markt?

Vragen

Actie
Onderwerpen bedrijfsleven en wijkraden
Ingrid:
➢ 8 april: bijeenkomst ondernemers ivm uitbreiding Autoluwe binnenstad
➢ 12 april: 2e innovatiecafé in de Sociëteit Vereeniging
➢ Er is een nieuwe beheerder van de garage op het Stationsplein;
Interparking Nederland B.V.
Julia Scheffer, werkstudent, geeft een presentatie (zie bijlage) over het onderzoek
naar de noodzaak voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de Grote Markt
2020-2040. Er is bij het onderzoek o.a. gekeken naar mobiliteit, klimaat,
evenementen, uitstraling en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving.
Naar Julia’s mening geeft het onderzoeksresultaat aan dat het goed is om een
gebiedsvisie op te stellen voor de Grote Markt en zo in de toekomst te kunnen
handelen vanuit een perspectief en kader.
- Destijds bestond er voor de directie geen urgentie om deze visie op te stellen; is
dat nu veranderd?
Dat weten we pas als de startnotitie de besluitvorming in gaat.
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3.Elektrische
Laadpalen

OOC:

-Achten de aanwezigen een visie 2020-2040 voor de Grote Markt wenselijk?
4 van de 9 externe aanwezigen zegt volmondig ‘ja’ tegen een visie. Mede gezien
de toenemende drukte, 1 aanwezige zegt niet direct een toegevoegde waarde te
zien. De overige aanwezigen zitten hier tussen in.
Ingrid zal Klaas Telgenhof uitnodigen wanneer de startnotitie gereed is.
Walter Vroom begeleidt de plaatsing van extra elektrische laadpalen voor auto’s.
Op dit moment zijn er stadsbreed 80 laadpalen geplaatst en willen we
doorgroeien naar 350 á 400 laadpalen. De gemeente plaatst deze palen alleen als
er een aanvraag ligt. Op dit moment ligger er zo’n 125 aanvragen waarvoor zo’n
60 á 70 laadpalen zullen komen (1 paal bedient meerdere auto’s). Het hele
traject (aanvraag via MRA Elektrisch, zoeken juiste locatie en neerzetten door
Liander) kost zo’n 6 á 7 maanden. Er wordt een plek aangewezen via een
verkeersbesluit op basis van diverse criteria en altijd binnen 300 m van iemands
huis/werk. Beïnvloeding is alleen mogelijk via bezwaar en beroep. Inwoners
binnen 50 m van de nieuw te plaatsen laadpaal worden hierover actief
geïnformeerd. De gemeente wil pro actief in gesprek met o.a wijkraden.
- Gaat de gemeente iets doen tegen palenklevers; een veel hoger tarief na een
bepaalde tijd schijnt goed te werken. - Walter neem dit mee.
- Bewoners zouden graag meer laadpalen in parkeergarages zien.
Reactie Walter d.d. 5 april: Ik heb inmiddels navraag gedaan over de laadpalen in
parkeergarages. Het aantal is momenteel beperkt doordat de elektrische
aansluitingen in parkeergarages te weinig capaciteit hebben voor uitbreiding,
maar ook omdat brandveiligheidseisen in parkeergarages een rol spelen.

4. 200 Nieuwe
bomen in het
centrum

Saskia Vermeulen begeleidt het bijplaatsen van 1700 nieuwe bomen (dus geen
vervanging) in de hele stad, waarvan ca 200 in het centrum.
Er is een onderzoek gedaan naar goede locaties voor de bomen qua ondergrond
(afwezigheid van leidingen etc). Bij deze mogelijke locaties gaat ook nog gekeken
worden of er bovengrondse (evenementen etc) en archeologische bezwaren
bestaan.
Dit jaar is er budget om 50 van de 200 bomen in het centrum te plaatsen.
Er wordt nu gewerkt aan een Plan van Aanpak en een Participatie en Inspraak
plan. Er komt geen ruimte voor inspraak over de locatiekeuze (alleen bij
onoverkomelijkheden/finetuning) maar wel over de boomsoort (keuze uit een
voorselectie). Bezwaar en beroep is mogelijk.
De bedoeling is een deskundigenklankbordgroep in te stellen die meedenkt.
E.e.a. moet voor de zomer duidelijk zijn zodat er in het najaar gepland kan
worden.
In het centrum is een omgevingsvergunning nodig voor de nieuwe bomen.
Vragen:
-Wellicht dat door crowdfunding meer bomen gepland kunnen worden?
Reactie Saskia d.d. 10 april: Crowdfunding is de minst gewenste optie. We gaan
er vanuit dat de gemeente 1700 locaties kan financieren.
- Kunnen er ook bomen komen in de Wijngaardtuin?
Reactie Saskia d.d. 10 april: De Wijngaardtuin is niet onderzocht en er komt ook
geen aanvullend onderzoek. We gaan er vanuit dat, met alle locatieonderzoeken
die al zijn gedaan en wat er nu is uitgezet, we aan de 1700 locaties komen.

5.Haarlem
Marketing

Anne-Marije Hogenboom wordt per 1 mei de nieuwe directeur van Haarlem
Marketing. Haarlem Marketing heeft een jaarrond campagne en is nu bezig met
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Ingrid

Haarlem Bloeit waar veel mensen al bij zijn aangehaakt. Er zijn posters en folders
met ondernemer Joshua er op. Het is een beetje gedurfder dan anders.
-Wellicht leuk hierbij als contrast andere ondernemers of de bloemenmeisjes te
zetten?
Caroline neemt het mee.
6.Nieuws uit
het CMG

7. Stedelijke
Distributie
8. Beleid en
groot
onderhoud
7. Verslag
11/2/19 blok 1
8. Rondvraag

Blok 2
10.30-11.30
1.Opening en
mededelingen

➢ Op 8 april is er een informatieochtend voor ondernemers over de
bevoorrading bij de uitbreiding autoluwe zone.
➢ Er zal deze week een antwoord van de gemeente komen op vragen over
‘de beren op de weg’ van de uitbreiding autoluwe binnenstad
➢ De ondernemers hebben de aanslagen voor de BIZ via Consensus
ontvangen. Er zijn wat vragen hierover omdat de woordkeus wat anders
is dan voorgaande jaren.
Zie hierboven
Op de toegezonden lijst is 1 aanvulling; Het bestemmingsplan Gonnetbuurt is
goedgekeurd door de Raad. Beroep hier tegen is nog mogelijk tot 25 mei 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Martin: Er zijn toezeggingen gedaan aan bewoners m.b.t. de parkeergarage bij het
station. Worden die afspraken meegenomen door de nieuwe beheerder? En
worden de afspraken uitgebreid met de nieuwe autoluwe zone?
- Ingrid vraagt dit na
Martin: Er zijn klachten binnengekomen bij KHN over geluid en het niet opruimen
van terrassen in het gebied rondom de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein.
Hoe kunnen we samen zorgen voor verbetering zonder direct sancties op te
leggen?
- Carin plant een overleg in met Martin, KHN en handhaving (Carin laat
Martin nog weten wie hier bij zal zijn) met als doel een oplossing te vinden
in goede dialoog.
Ingrid: De klok van Pop ligt ter reparatie in Heiloo. Kosten € 10.000. De klok is
enorm groot met de afbeelding van oud burgemeester Pop er op en was destijds
een gift. Vindt het OOC dat de klok voor dit bedrag opnieuw gerepareerd zou
moeten worden of kunnen we ook zonder?
- Het OOC is verdeeld over of de klok moet blijven (het is leuk in het
straatbeeld maar het geld kan ook aan andere zaken worden uitgegeven)
Geopperd wordt dat aan de schenker gevraagd kan worden of deze
opnieuw wil investeren.

Ingrid

Carin

Onderwerpen wijkraden
➢ Wijkraad Burgwal is verhinderd
➢ Dick Smit heeft de centrummanager gevraagd te participeren bij het
verkeersonderzoek Vijfhoek. Falco heeft dit toegezegd.
➢ Ingrid laat weten dat een aantal kunstenaars 2 murals willen maken in de
Wijngaardtuin op de nieuwe muren (over de graffiti heen). Er zijn nog geen
ontwerpen bekend. Dit initiatief wordt ingebracht in Bestuur op Maat

➢ Ingrid en Gertrude bereiden een netwerkbijeenkomst voor op 6 juni voor
professionals en vrijwilligers in de Burgwal om elkaar te leren kennen,
informatie over te dragen en de samenwerking te verbeteren.
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2. Leefbaarheid- en Initiatiefbudget
3. Nieuwe
Democratie

Er komen veel aanvragen binnen momenteel. In oktober worden de schotten
tussen de gebieden weggehaald.

4.
Agendapunten
van de
wijkraden

Vijfhoek:
a. Wat is de stavaza van het beoogde nieuwe evenementenbeleid? We spraken in
op de plannen begin 2018. We kennen (nog) geen nota van ‘reacties op
zienswijzen’, het gewijzigde voorstel zou volgens de burgemeester terug komen in
de RC ontwikkeling. Het is al een jaar (voor ons) erg stil..
Antwoord van Chantal Baas:
Tijdens de inspraakperiode hebben we inspraakreacties ontvangen vanuit 8
organisaties (6x wijkraden en daarnaast de Havendienst en een
evenementenorganisator)
We zijn direct aan de slag gegaan met de inspraakreacties en waar nodig en
mogelijk hebben we aanpassingen gedaan aan het evenementenbeleid en/of de
locatieprofielen.
Daarna hebben we een concept Nota van Beantwoording gemaakt voor het
College. Maar vanaf dat moment waren wij ook al bezig met het toe werken naar
een plan voor het bereiken van de doelstellingen die we in het evenementenbeleid
hebben opgenomen. In oktober zijn we gestart met het opstellen van een
uitvoeringsaanpak evenementenbeleid 2018-2022. Dit is vooral nodig in verband
met de toename van evenementen(aanvragen) en de impact die evenementen
kunnen hebben op een locatie. We hebben al veel vastgelegd in
evenementenbeleid, locatieprofielen en de Richtlijn Evenementen, maar om
scherpere keuzes te kunnen maken voor het behoud van kwaliteit en vernieuwing
in het evenementenaanbod, is nu een concept ‘ ‘Uitvoeringsplan
Evenementenbeleid’ opgesteld. Hier in staat opgenomen op welke manier we toe
gaan werken naar het behalen van de doelstellingen van het evenementenbeleid,
met welke samenwerkingspartners, hoe we dat gaan doen, hoe we gaan
financieren, op welke basis we scherpere keuzes gaan maken, met welke criteria,
wat is het afwegingskader etc.
Hier wordt uiterlijk eind maart een B&W nota voor opgesteld die ook naar de
Raad/Commissie Bestuur gaat. In deze nota ronden we ook het inspraakproces af.
De inspraakreacties met onze feedback wordt hier in meegenomen. Dan ronden
we het gehele proces rondom beleid, profielen, handboek en uitvoeringsplan in
een keer af.
In de volgende OOC zal ik, als dat mogelijk is, een korte presentatie geven over
het uitvoeringsplan.

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest voor wijkraden over hun rollen en wat daarvoor
nodig is.
Angelina Scalzo maakt een notitie over de verschillende aspecten van het
programma nieuwe democratie. De planning is om de notitie voor de
zomervakantie in concept te laten vaststellen.

Om te komen tot een goede evenementenstrategie is veel informatie nodig om
keuzes op te kunnen baseren. Dit jaar zetten we publieksonderzoek in voor 10
grote evenementen. Dit doen we voor het Bloemencorso, Bevrijdingspop,
Parksessies, Houtfestival, Haarlem Jazz & More, ProefPark, Haarlem Culinair
Koorbiennale, Kerstmarkt en ShoppingNight.
Dit onderzoek wordt in samenwerking met de organisatoren uitgevoerd door een
extern bureau (Cultuur & Markt en R2 Research). Het publieksonderzoek zal zowel
op de evenementen zelf plaats vinden als online.
b. Hoe is de verhouding tussen het stadsbestuur en de MRA? Wat bepaalt de
MRA (indirect) in Haarlem? Is ons stadsbestuur nog steeds autonoom?
- Op dit moment is het alleen nog een samenwerkingsplatform en niet meer. AnneMarie laat weten dat Haarlem een eigen beleid heeft maar daarboven afstemt met
de MRA over het regionale beleid. Het is wel zo dat we de MRA steeds vaker
tegenkomen. Een echte discussie hierover zal op een ander platform dan het OOC
moeten worden gevoerd.
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c. Verkeersafsluiting van onze wijk op Koningsdag; Ook dit jaar weer?
- Op dezelfde wijze als vorig jaar.
Binnenstad
Zie blok 1, punt 8.

5. Verslag
16/4/18 blok 2

Pag. 3: In overleg met de groep ‘opzoomeren Heiliglanden’ zal op 21 april
informatie gegeven worden over het aanleggen van geveltuinen.
Pag. 4: op de vraag over de parkeerplekken die door schaftketens worden
ingenomen komt Ingrid nog terug.

6. Rondvraag

Selma; Is bezig met een wijkschouw en zou graag de wijkagent hierbij willen
betrekken maar heeft geen contactgegevens. Dick stuur deze toe.
Martin; Is blij met medebewoner Maarten Kleinman, die veel weet van/zich inzet
voor de energie transitie; iedere wijkraad gaat weer anders om met dit belangrijke
onderwerp. Mogelijk wil de heer Kleinman ook meepraten met de groep die zich
bezig houdt met waterstof. Falco kan hem desgewenst toevoegen.

Volgende
vergadering

De volgende vergadering is op maandag 3 juni 2019.

Ingrid
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