Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
kwartaaloverleg coffeeshop the Lounge
Maandag 15 juni 2020
Schriftelijke afstemming
Opmerkingen van bewoners (naam en adres bij de wijkraad bekend)
Verzoek
Graag vragen wij in deze ronde van hoor en wederhoor aan de gemeente, de politie, de handhavers en de
eigenaar van de coffeeshop hierna schriftelijk te reageren op de onderstaande reacties van bewoners.
__________________________________________________________________________________________
a)
Over meldingen van overlast: het lijkt erop dat de bewoners uit moeheid geen meldingen meer doen van steeds
dezelfde, gebruikelijke en structurele overlast; met name van verkeer/(draaiende en verkeerd geparkeerde)
auto's, gedrag en veel zwerfvuil van klanten van de coffeeshop. En dus komen deze zaken waarschijnlijk ook niet
meer voor in de overlaststatistieken van de politie, terwijl ze er in de praktijk wel degelijk (nog steeds) zijn.
In ieder geval hierbij dan een specifieke melding: de coffeeshop verkoopt kant en klare joints per stuk in een
hard doorzichtig plastic verpakking, die we in de halve Vijfhoek stukgetrapt terugvinden in allemaal heel kleine
stukjes. Een 'normale' schoonmaakbeurt haalt de meeste stukjes niet weg, en zo kunnen we daar nog jarenlang
van genieten. Misschien de coffeeshophouder vragen dit soort verpakking achterwege te laten.
b)
Wat is er qua uitvoering terecht gekomen van de voornemens van onze burgemeester in zijn brief aan de
raadscommissie Bestuur van 24 november 2017? We zijn inmiddels ruim twee jaar verder.
Zie: https://wijkraadvijfhoek-haarlem.nl/wp-content/uploads/2018/03/zijn-brief.pdf
c)
Sinds een week of 2-3 en al helemaal sinds 1 juni is de verkeersintensiteit weer enorm toegenomen. Dat was te
verwachten. Wat echter opvalt, is dat een groter aantal auto’s heel erg veel harder rijdt. We hebben er ook een
filmpje van. We schatten dat sommige auto’s met zeker 80 km pu de Nieuwe Raamstraat in komen rijden het
Nwe Kerksplein op. Vaak is het ‘s avonds maar ook overdag gebeurt het. Het wachten is op een aanrijding. We
weten natuurlijk dat er gewerkt wordt aan verbetering, maar deze melding vonden we toch weer nodig.
Zie: https://www.facebook.com/1409215610/videos/10222759457400910/ (de overstekende kat heeft het
maar net overleefd..)
d)
Ik hoef niet digitaal aanwezig te zijn. Het zou alleen fijn zijn als de Lounge weer wordt aangesproken op het afval
dat hun bezoekers in de straat achterlaten en op de scooters die weer hard en luid door de straat scheuren,
terwijl er ook kinderen spelen en lopen.
e)
Hoe lang blijven we nog hierover discussiëren! Iedere dag en avond komen en staan er auto's in onze straat. De
hele dag staan er auto's stil om hun bestelling op te halen. Ze racen door de straat heen met name in de avond
om hun bestelling weer elders af te leveren. Misschien drempels neerleggen in de Lange Annastraat!!
f)
Hallo, wij worden gek van die gasten die keihard tegen de richting in rijden om naar de coffeeshop te gaan.
Gisteren reed er een idioot, witte Peugeot bus met kenteken VD-51-L, zeker 70 km per uur door ons kleine
straatje. Korte Doelstraat. En ik weet 100% zeker dat het coffeeshopbezoekers zijn. Vanuit mijn bovenraam zie
ik ze de coffeeshop binnen gaan.
g)
Graag zou ik willen laten weten dat ik, zolang ik in de lange Annastraat woon (25 jaar), last ondervind van de
Coffeeshop. Het gaat echt niet om de late sluitingstijd die is aangepast. Het gaat om het gedrag van de meesten,
niet sommigen. Te hard door de vijfhoek racen en rommel op straat gooien is naar mijn idee de grootste
irritatie. Het wordt gedoogd dus ja, ik snap het ook dat z e het doen. Zou ik ook doen als ik niet zou zijn

opgevoed rekening te houden met anderen. Ik zou het heel prettig en ook vanzelfsprekend vinden dat de
eigenaren Of handhaving de gasten hierop aanspreken. Zolang ze hun rommel hier op straat gooien en hard
blijven rijden, zal dat ook op een andere ple k het geval zijn.. houden ze zich niet aan de afspraak dan gewoon
de vijfho ek weigeren. Dat lijkt me niet heel moeilijk om ze hier 2 weken op aan te s preken. Waarom is t toch zo
lastig om wat strenger te zijn? Haarlem is te soepel in mijn ogen. Willen ze dat er iets verandert dan zullen ze
strenger moeten worden. Regels opstellen en de wet veranderen. Ik hoop dat er hierin iets positief verandert.

