Kort verslag van de bewonersbijeenkomst van de Wijkraad van 11 september 2019
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1.

Opening
Aart opent en stelt de agenda ongewijzigd vast.

2.

Terugkoppeling bewonersbijeenkomst Wijkraad van 12 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Informatie en stand van zaken
3a. Hagedis
Het pand staat inmiddels te koop en heeft nog steeds een maatschappelijke
(bedrijfs)bestemming. Vraagprijs € 595.000,-.
De sportschool wijkt uit naar een andere locatie. Het Broederhuis wordt genoemd.
De rol van stadsherstel in het geheel is onbekend.
Een alternatief met een stichting die geld verzamelt, wordt met Haarlem Effect
besproken.
3b. Nieuwe democratie
In dit kader heeft de wijkraad zich op gegeven voor de pilot wijkcontract. Er wordt
nog overlegd of de animo voor andere pilots kenbaar moet worden gemaakt.
3c. Terugblik wijkdiner
Wijkdiner was een groot succes, mede dankzij het grote aantal vrijwilligers dat het
diner heeft voorbereid. Het was goed om te zien, dat steeds verschillende bewoners
het wijkdiner bezoeken. Volgend jaar zal er wederom een wijkdiner zijn.
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3d. Gezamenlijke bijeenkomst energie transitie
Het gesprek over ons klimaat vond ook tijdens de bijeenkomst plaats. Geconstateerd
werd dat de publieke opinie over het klimaat van belang is voor de aanpak van de
werkgroep die een thema-avond gaat voorbereiden. Deze bijeenkomst zal op
13 november 2019 plaatsvinden.
Tijdens de bijeenkomst zal de bezoekers naar ervaringen gevraagd worden en zal het
gaan over wat wel en wat niet werkt. Welke huizen zijn wel en niet geschikt zijn voor
maatregelen en het belang van isolatie.
De werkgroep en Hein zorgen voor deskundigen, die de avond kunnen verzorgen.
3e. Terugkoppeling wijkwandeling
De wijkwandeling van 6 juni was een succes. Naar aanleiding daarvan wordt
afgesproken om een themabijeenkomst over de dienstverlening in de Burgwal te
organiseren. Gekozen wordt voor 9 oktober aanstaand in Hello I’m Local. In het
belang van een goede voorbereiding stemt Aart af met Ingrid Hamer. Van de zijde
van de gemeenten zullen Sjoerd Bakker en Ingrid Swakman erbij betrokken worden.
3f. Uit het OOC
Mobiliteit is het centrale thema, in al zijn diversiteit. Gaat om autoluw, camera
herkenning, een milieu zone en bevoorrading.
In Haarlem komen er 10.000 nieuwe woningen bij. Wat betekent dit voor de
infrastructuur, voorzieningen en de werkgelegenheid. Daarnaast komen er ook
steeds meer toeristen naar Haarlem, de gemeente kiest voor spreiding in plaats van
een groter aantal.
Een ophaalpunt in het belang van effectieve stedelijke distributie, is ook weer
besproken. Voor de Burgwal wordt de benzinepomp genoemd.
3g. Stichtring voor de Wijkraad
De statuten voor oprichting gaan naar de notaris.
3h. Wijkkrant
Binnenkort verschijnt er weer een wijkkrant op papier. De emailactie loopt nog
steeds en heeft al veel opgeleverd. Wellicht kan een wijkkrant straks ook digitaal en
rechtstreeks bezorgd worden.
4.

Plan voor groenaanpak in de Burgwal
Er komt een overkoepelend plan dat structuur geeft en impact heeft voor de wijk. De
uitvoering vraagt begeleiding, ook als het om eigen geveltuintjes gaat. Nog deze
week vindt de afronding van het plan plaats. Vervolgens zal het eerst worden
gepresenteerd in de bewonersvergadering.
Waar het gaat om de geveltuintjes wordt opgemerkt dat het budget daarvoor op is.
Mogelijk kan er voor dit doel gebruik gemaakt worden van het leefbaarheidsbudget
en het budget voor bewoners initiatieven.
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5.

Zwaar verkeer
Er rijdt veel, te lang en te zwaar verkeer door de Burgwal.
(Bijna) Natuurlijke obstakels beperken nu al de toename. Toch is het nodig om ook
andere, nieuwe initiatieven aan te moedigen. Daarnaast kan iedereen voor zichzelf
handelen en proberen te voorkomen dat zwaar verkeer onze woonhuizen moet
bereikt.
De stichting stadsgesprekken zal het gesprek hierover gaan bevorderen in in ieder
geval het centrum.

6.

Urinoir voor de Lieve Vrouwengracht
Afgesproken wordt om de politiek in te schakelen. Hein pakt dit op.

7. Wat verder ter tafel komt
7a. Er is meer vliegverkeer boven Haarlem geconstateerd. Niemand kent de oorzaak en
vraagt zich af of er sprake is van een aangepast beleid van Schiphol?
7b. Binnenkort vindt er weer een BBQ plaats aan de kop van het Spaarne bij de
Spaarnekerk.
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