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Plaats: Badhuis 
Tijd: 20.00 u. 
 

Aanwezig  

Wijkraadsleden, bewoners (ca. 10), Mirjam Boxhoorn (gebiedsverbinder gemeente Haarlem) 
 

Presentatie wijkraad 

De vergadering opent met een voorstelronde van wijkraadsleden en de gebiedsverbinder Mirjam.  
In een presentatie geeft de wijkraad aan wat de afgelopen tijd mee bezig is geweest.  
 

Schouw 
De wijkraad geeft een overzicht van punten die naar voren kwamen bij de schouw door de 
Leidsebuurt. De schouw werd met wijkraadsleden en ambtenaren gehouden in mei 2022. 
 
Na de presentatie van de wijkraad is er een open gesprek met buurtbewoners waarin onder meer 
de onderstaande punten naar voren komen. 

 

Overlast Brouwersplein en Leidseplein 

Bewoners van het Leidseplein en Brouwersplein ervaren overlast (geluid, rommel) van jongeren 
die tot diep in de nacht rondhangen op het plein. Klachten van bewoners: 
 

1. Er worden door handhavers geen boetes uitgedeeld; 
2. Er is een tekort aan politiemensen en handhavers. Wanneer bewoners de politie of 

handhaving bellen, krijgen zij te horen dat men het te druk heeft. 
 

Genoemd door bewoners als voorstel voor verbetering:  

• Buurtbewoners die patrouilleren naar voorbeeld van bepaalde wijken in Amsterdam. 
 

Mirjam (gebiedsverbinder) doet het volgende voorstel:  

• Vorm een groep bewoners, handhavers en/of wijkraadsleden. Treedt in contact met de 
gebiedsverbinder en met ambtenaar die verantwoordelijk is voor coördinatie sociale 
veiligheid. Reken er op dat een oplossing of verbetering een kwestie van de lange termijn 
is. In andere wijken drinkt men bv. samen koffie op zaterdag. Dit zullen bewoners zelf 
moeten oppakken. Actiepunt wijkraad 1 (zie onderaan dit document) 

 

Oranjestraat 4 

Een bewoonster noemt een geval van een bewoner van Oranjestraat 4 die de bestemming van zijn 
huis wilde veranderen. Hier wilde de gemeente Haarlem ten onrechte niet aan meewerken. De 
bewoonster heeft de bewoner van nr. 4 bijgestaan bij de juridische strijd die de gemeente tot en 
met de Raad van State tegen hem voerde. Op grond van dit geval geeft de bewoonster aan geen 
vertrouwen in samenwerking met de gemeente te hebben. 
 



Bewonersinitiatief Brouwersplein 

Met herstructurering van het Brouwersplein houdt de wijkraad zich niet bezig. Dit wordt opgepakt 
door een bewonersinitiatief.  
 

Trillingen Westergracht 

Een bewoner van de Westergracht ervaart zware trillingen wanneer vrachtwagens door kuilen in 
de Westergracht rijden. Actiepunt wijkraad 2 (zie onderaan dit document) 
 

Overlast fietsen 

Bewoners geven aan dat er overlast is van bakfietsen bij de Peppelaer school waardoor kinderen 
moeilijk bij de school kunnen komen. Actiepunt wijkraad 3 (zie onderaan dit document) 
 

Faciliteren van initiatieven door de wijkraad 

Een bewoner oppert het idee dat de wijkraad kleine initiatieven kan stimuleren door advisering en 
het verzamelen van kennis. Hoe regel je subsidie voor een buurtbarbecue? Een geveltuintje? 
Actiepunt wijkraad 4 (zie onderaan dit document) 
 

Ambitieniveau wijkraad 

De wijkraad heeft tijdens de presentatie en in het gesprek met de bewoners diverse keren 
aangegeven dat de aandacht de laatste jaren voornamelijk uitgaat naar verkeer (en in mindere 
mate groenvoorziening). De wijkraad heeft wel de ambitie om meer onderwerpen op te pakken, 
maar het ontbreekt aan mensen en tijd. Mirjam verwoordt dit treffend: wel de slagvaardigheid, 
maar het ontbreekt aan slagkracht. Bewoners geven aan dat in hun beleving de wijkraad onder 
Luuk Zandstra meer onderwerpen oppakte. Wijkraadsleden geven aan dat er toen meer 
wijkraadsleden waren, waaronder ook meer gepensioneerden die meer tijd hadden. Overigens 
gold dit niet voor de laatste jaren, waarin Luuk Zandstra vrijwel alle werkzaamheden op zich nam. 
De wijkraad zal via Facebook, website en Leidsebuurtkrant blijven aandringen op de noodzaak de 
wijkraad te versterken. Actiepunt wijkraad 5 (zie onderaan dit document) 
 

Informatie vanuit de gemeente 

Bewoners en wijkraad constateren dat de gemeente de wijkraad hen onvoldoende informeert. 
Actiepunt wijkraad 6 (zie onderaan dit document) 
 

Actiepunten wijkraad n.a.v. bewonersvergadering (status d.d. 27 augustus 2022)  

 
1. Wijkraad is in contact getreden de bewoners rondom Brouwersplein en Leidseplein. De 

strekking van de boodschap: jullie hebben een uitnodiging gekregen van de 
gebiedsverbinder. Wij (wijkraad) kunnen deels communicatie faciliteren, maar het initiatief 
moet van bewoners komen. 

2. Op 6, 7 en 8 juli 2022 vonden werkzaamheden plaats voor herstel van de Westergracht. De 
betreffende bewoner gaf aan geen of beduidend minder last meer te ervaren van de 
trillingen. 

3. De wijkraad heeft klachten over fietsen bij de Peppelaer doorgegeven aan de Peppelaer 
school. 

4. De wijkraad heeft in het verleden via website, Facebook en Leidsebuurtkrant bewoners 



geïnformeerd over bv. het aanleggen van sedumdaken, geveltuintjes, funderingsherstel, 
etc. Hoe pak je dat aan? De wijkraad begrijpt van aanwezigen dat dit soort informatie zeer 
welkom is en zal ervaringen (blijven) delen hoe je bepaalde zaken aanpakt. 

5. De wijkraad zal mondeling en via Facebook, website en Leidsebuurtkrant bij buurtbewoners 
blijven aandringen op de noodzaak de wijkraad te versterken. 

6. De wijkraad heeft naar de gebiedsverbinder aangegeven dat informatie voorziening vanuit 
de gemeente voor verbetering vatbaar is. Bijvoorbeeld bij het omzagen van bomen op de 
Leidsevaart en herstel van het asfalt op de Westergracht, werd de wijkraad pas laat of 
achteraf geïnformeerd. Op dit moment (augustus 2022) ervaart de wijkraad wat meer 
informatie vanuit de gebiedsverbinder. Dit blijft een punt van aandacht. 
 


