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Blok 1 

9.00-10.30 

Onderwerpen bedrijfsleven en wijkraden actiehouder 

1.Opening en 
mededelingen 

Ingrid heet iedereen welkom. 
Gebiedsteam Centrum heeft per 1 okt. een nieuwe gebiedsmanager; 
Christien Jordaan. De nieuwe Junior gebiedsmanager komt per 1 jan. 
2020. 
Voor stand van zaken groot onderhoud en beleid zie de meegestuurde 
lijst. 

 

2. Kennismaking De nieuwe directeur van Haarlem Marketing Anne-Marije Hoogeboom 
stelt zich voor. Zij is eenmalig bij dit overleg aanwezig en wordt verder 
vertegenwoordigd door Caroline Verkleij. 

 

3. Evenementen  Chantal Baas: Er zijn diverse activiteiten geweest. Haarlem Jazz @ 
More wordt in november met de afzonderlijke wijkraden geëvalueerd. 
Chantal neemt hierover contact met de wijkraden op.  
De volgende evenementen gaan dit jaar nog plaatsvinden: 

• Muggenfeest (Duurzaamheid) 

• Museumnacht kids 

• Kunstlijn 

• Urban Trail 10 km loop door instellingen (10 nov.) 

• Intocht sinterklaas (17 nov) 

• Kerstmarkt   

De planning voor volgend jaar is rond. Chantal mailt deze rond.  

 
 
Chantal 

 
 
 
 
 
 
Chantal 

Operationeel Overleg Centrum, 30 september 2019 

Aanwezig   

 Dick Smit Wijkraad Vijfhoek Raaks Doelen 
 Hein Terwindt Wijkraad Burgwal 
 Tineke Snel Wijkraad Binnenstad 
 Axel van den Berg Wijkraad Heiliglanden de Kamp 
 Falco Bloemendal Centrummanager 
 Hans Westerman MKB 
 Joost Vijn VEBH 
 Caroline Verkleij Haarlem Marketing 
 Anne-Marije Hogenboom Haarlem Marketing 
 Niels Weijers KHN, afdeling Haarlem 
 Erwin van Bolhuis Haarlem Centraal 
 Chantal Baas Evenementen 
 Stagiaire  
 Tariq Alhasan Samen Hier 
 Anne-Marie vd Burgh Economie en toerisme 
 Ingrid Hamer Gebiedsverbinder Centrum (voorzitter)  
 Inge van Gansewinkel Economie en Toerisme 
 Gertrude Kjaer Verslag 

Afwezig met kennisgeving 
  

 Selma Alphenaar Wijkraad Heiliglanden de Kamp 
 Frans Baars VEBH 
 Libardo Hertog MKB 
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Zie verder bij Blokt II, onder 2.  
4. Toeristische 
koers   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecnomische Visie  

Inge van Gansewinkel van de afd. Economie en Toerisme over de stand 
van zaken: 
- Afgelopen donderdag is het Plan van Aanpak in de commissie  
  Ontwikkeling besproken. Na het Collegebesluit volgt eerst een visie en 
  dan een uitvoeringsagenda; 
- Het Digipanel is gevraagd hoe zij tegen toerisme aankijken; ca 1700  
  Haarlemmers hebben hun mening gedeeld. Dit wordt meegenomen. 
  Een bredere participatie volgt nog; 
- Met de groeiverwachting (hoewel we geen Amsterdamse praktijken  
  verwachten, is het wel belangrijk van tevoren hierover na te denken)  
  komt de balans (wonen - werken - recreëren) onder druk te staan.  
- Er is behoefte aan richting, o.a. m.b.t. hoteluitbreiding, evenementen, 
   vervoer, Haarlemse wateren etc.; 
- Het is een complex onderwerp want toerisme levert ook voordelen  
  voor de stad op; 
- Het onderwerp wordt tevens besproken binnen de MRA en Regio 
Zuid  Kennemerland; 
- Inge vraagt het advies van de wijkraden op zodat zij deze mee kan  
  nemen; 
- op 13 en 26 of 27 november zijn er 2 debatten over dit onderwerp in 
  de Pletterij waarbij iedereen kan aanschuiven; 
- Goede Ideeën kunnen worden gemaild naar  
   toerismeinbalans@haarlem.nl; 
- Aanleiding voor een economische visie is de groei van nieuwe  
  woningen en de daarbij behorende voorzieningen (scholen, winkels  
  etc). Meer werkgelegenheid binnen Haarlem is voor de gemeente ook  
  belangrijk. Bij deze visie betrekken we alle stakeholders, de MRA, de 
regio Zuid-Kennemerland, de Omgevingsvisie en Groei van de stad; 
- Qua participatie zullen er o.a. interviews, ondernemersbijeenkomsten  
  en ronde tafelgesprekken plaatsvinden. Inspraak is gepland voor 
begin 2010. De vaststelling in juli 2020. 
Dick Smit vraagt wat er precies onder ‘balans’ wordt verstaan.  
- Er is een werkgroep Balans die de indicatoren hiervoor aan het  
   onderzoeken is, zodat de ontwikkelingen ook gemonitord kunnen  
  worden.  

 

5.Samen Hier Tariq Alhasan van Justice and Peace vertelt adhv een presentatie over 
deze succesvolle, innovatieve manier om integratie van statushouders 
te bespoedigen. Het gaat hier om ‘Community based Integratie’ 
waarbij een ‘welkomsgroep’ van vrienden of familie een jaar lang om 
een statushouder heen gaat staan. Zie de bijgesloten folder. 
Vraag is of Samen Hier in bijeenkomsten van de bij het OOC betrokken 
organisaties mensen kan werven voor deelname aan 
welkomstgroepen. Wie geïnteresseerd is of nog wat wil vragen kan 
bellen of mailen met Tariq via T.Alhasan@justiceandpeace.nl  of 070 -

763 1498. 

 

 

 

 

 

Allen 

6. Haarlem 
Marketing 

Van sept- nov. loopt de campagne ‘Haarlem, Gastronomische 
hoofdstad’  en vervolgens ‘December feestmaand’    

 

7. CMG en 
stedelijke 
distributie 
 

- Uitbreiding autoluwe binnenstad is gerealiseerd; 
- Er loopt een verkeersonderzoek in de Vijfhoek; 
- Hudson’s Bay gaat stoppen; er is een gesprek met ASR gepland en er 
start een gemeentelijke werkgroep met het oog op de aanstaande 

 

mailto:toerismeinbalans@haarlem.nl
mailto:T.Alhasan@justiceandpeace.nl
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veranderingen; 
- De werkgroep leegstand inventariseert de leegstaande panden met 
bijbehorende gegevens. Wonen boven winkels is hierbij aangehaakt. 

8. Verslag Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Pag.3: het verzoek om de bevrijdingsplakkaat op een zichtbaardere 
plaats te zetten is afgewezen. Chantal neemt de plek mee met 
herdenkingsprojecten van volgend jaar.  

 

9. Rondvraag Hans Westerman deelt mee dat hij wegens andere werkzaamheden 
aftreedt als bestuurslid van het MKB. Dit is zijn laatste OOC 
vergadering. Allen wensen hem succes met zijn nieuwe 
werkzaamheden. 

 

 

   

Blok 2 
10.30-12.00 

Onderwerpen bedrijfsleven en wijkraden actiehouder 

1. 
Mededelingen 

- In de nacht van 21 op 22 oktober vindt asfalt onderhoud plaats op de 
  Nassaulaan waarbij de weghelften om beurten zijn afgesloten; 
- Tegen de trillingsoverlast op de Gedempte Oude Gracht (GOG) wordt  
  op 4 en 5 nov. een korte termijn maatregel genomen bij de kruising  
  Grote en Kleine Houtstraat; 
 - De wijkraden, Haarlem Centraal en KHN, afdeling Haarlem lijken 
elkaar te vinden in het aanvragen van een maximale snelheid van 30km 
voor de gehele GOG; 
- op 7 oktober is een inloopavond over de vervanging van de kademuur 
Spaarne in de Swarte Hondt. 
 

 

2. 
Agendapunten 
wijkraden 

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen: 
Voortgang en planning van het concept- evenementenbeleid 
- Er heeft een publieksonderzoek plaatsgevonden; 
- Er zijn veel evenementenvergunningen aangevraagd. Voor subsidie 
wordt gekeken naar het Haarlems karakter (DNA), waarde voor de 
omgeving, vernieuwing, spreiding , kwaliteit en duurzaamheid. 
- Eind okober wordt het voorstel in het College besproken, daarna gaat 
  het naar de raad. 
- Dick Smit vraagt zich af of de huidige evenementencommissie qua 
samenstelling wel onafhankelijk genoeg is. Hij mist een partij die de 
bewonersbelangen representeert. Chantal vertelt dat er een 
onafhankelijke voorzitter is en dat bewoners hierbij ook zeker  
worden gehoord. Behandeling op 14 november in cie Bestuur. 
Wijkraad Binnenstad 
Handhaving AirBnB 
- Volgende keer komt de desbetreffende ambtenaar naar het OOC. 
Introductie uitbreiding autoluw gebied 
- Is als chaotisch en onprofessioneel ervaren. Het was beter geweest 
pas te gaan beboeten nadat de palen geplaatst waren. Er was veel  
onduidelijkheid. Ingrid geeft dit door aan de procesmanager. 
Verkeermaatregelen Donkere Spaarne  
- Bewoners zijn nog in afwachting van belijning en de 
smiley/snelheidsmeter moet ook nog aan de westkant geplaatst. Ingrid 
bevestigt dat de opdracht voor belijning is gegeven en zal navragen 
wanneer uitvoering plaatsvindt. Ingrid zal de smiley aan de westkant 
aanvragen zodra een nieuwe bedrijf is gecontracteerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid 
 
 
 
Ingrid 
 
 
 
Ingrid 
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snelheidsmetingen/smileys in Haarlem (volgend jaar).  
Als er keuzes moeten worden gemaakt v.w.b. de smileys, geeft het OOC 
aan dat de smiley voor de Gedempte Oude Gracht (noordzijde,, net 
voor de apotheek) prioriteit heeft boven die van het Donkere Spaarne. 
Te hoge snelheid GOG en eveluatie Haarlem Jazz@More is al besproken 

3. Verslag vorige 
vergadering 
 

Wordt ongewijzigd vastgesteld 
Pag. 3. Bij de volgende vergadering wordt het Gebiedsprogramma op 
het scherm getoond ter bespreking. 
Pag. 4. Het verkeersrapport Vijfhoek is in december gereed maar er is 
geen zicht op uitvoeringsmiddelen. De wijkraad Vijfhoek gaat hierover 
met wethouder Berkhout praten. 

 
Ingrid/Gertrude 

4. Rondvraag Axel van den Berg: Het gerucht gaat dat de Egelantier verkocht is. Klopt 
dat? Ingrid: Nee dit is niet het geval. 
Hein Terwindt: wat kan je doen als je een bekeuring krijgt omdat je een 
cijfer van je kenteken verkeerd hebt in getypt en een boete krijgt? 
Ingrid: Bezwaar maken tegen de bekeuring; 
Falco Bloemendal; Laat weten dat er een verzoek aan komt van 
ondernemers om de fietstulpen van de Zijlstraat te verplaatsen naar de 
Nieuwe Groenmarkt en de plantenbakken van de Nieuwe Groenmarkt 
te verplaatsen naar de Zijlstraat.  
Falco Bloemendal: Het zou goed zijn in Breda te kijken voor het fiets 
deltaplan. Daar werkt het fietsparkeren goed en de steden zijn 
vergelijkbaar. 

 
 
 
 
 
 

 


