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1. Opening mededelingen en vaststellen agenda. 
De voorzitter Bert-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Ingekomen stukken / Uitgaande post  
De uitnodiging voor het wijkgesprek oktober 2018 is binnen gekomen: Pauline zal aanwezig 
zijn namens de wijkraad. Er wordt voor haar een account op Pleio aangevraagd en in 
september volgt ze workshop hierover bij de gemeente. Afgesproken wordt dat de 
onderwerpen tijdens de wijkraadvergaderingen direct ingevoerd zullen worden in Pleio. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Een aantal kleine correcties wordt aangegeven, deze zullen worden aangepast in de notulen 
van de vorige vergadering op 12-6. Tevens wordt afgesproken dat alle oude notulen van de 
vorige wijkraadvergaderingen op de website geplaatst zullen worden door Daniel.  
 

4. NextDoor wijkraad 
Voor mededelingen van de wijkraad, acties en oproepen in de buurt is de buurtapp NextDoor 
een prima medium gebleken. Heel veel buurtbewoners zijn inmiddels lid van NextDoor en bij 
de oproep over de JGK spiegels is massaal gereageerd door de buurt. Er wordt besloten om 
een account aan te maken voor de wijkraad en ook de communicatie voor deze app door 
Jacqueline/Daniel te laten verzorgen. Besproken wordt dat ook de radiozender Haarlem 105 
en het Haarlems Dagblad als platform ingezet kunnen worden. 
 

5. Verkeersspiegels Jan Gijzenkade 
Op 28 juni is er door 5 buurtbewoners ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering 
(Commissie Beheer). Tevens heeft een handtekeningenactie van de buurtkapper inmiddels al 
140 buurthandtekeningen opgeleverd. En een poll op de buurtapp NextDoor geeft aan dat 
98% van de buurtbewoners de spiegels terug wilt. Dit wordt gesteund door diverse partijen 
zoals de ChristenUnie, Jouw Haarlem, Trots Haarlem en OP Haarlem. Als reactie hierop heeft 
Wethouder M. Snoek aangegeven dat het verwijderen van de spiegels geen financiële 
kwestie is, maar dat hij niet wilde afwijken van het nieuwe beleid van de Gemeente. Maar hij 
geeft ook aan dat als de raad voor terugplaatsing is, hij dit zal volgen. De partij ‘Jouw 
Haarlem’ heeft aangegeven een motie in te zullen dienen om de spiegels terug te laten 
plaatsen (dit is nodig om van het beleid af te wijken). 
Afgesproken wordt dat de wijkraad contact opneemt met Paul Lips (journalist Haarlems 
Dagblad) om een artikel in de krant te krijgen, nog voordat de wethouder een besluit neemt 
in de raadsvergadering op 19 juli as. Pauline gaat naar deze raadsvergadering toe. 
 
 
 

6. Fiets opstelstrook JGK / Spaarndammerweg 
De gevaarlijke situatie bij de fietsopstelstrook is nog immer niet opgelost. Tijdens het laatste 
wijkgesprek, is er afgesproken met de gemeente dat de pijlen op de rode opstelstrook 
aangepast zouden worden (extra pijl voor rechtsaf toevoegen). Dit is echter nog niet gebeurd. 
Tevens is gebleken dat de sensoren in het rode asfalt niet signaleren als er alleen fietsers 
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staan. Het verkeerslicht blijft dus op rood staan als er wel fietsers, maar geen auto voor 
rechtdoor/linksaf staan. Pauline heeft hiervan melding gedaan bij de gemeente. Advies 
van het meldpunt was om met de fiets voor de stopstreep te gaan staan (op het grijze 

asfalt). Deze situatie is niet duidelijk maar ook zeker niet wenselijk. Dit is doorgespeeld naar 
afdeling OGV (Openbaar Verkeer en Groen). Die zullen het gaan beoordelen en eventueel 
actie ondernemen. Wel wordt aangegeven dat die niet op heel korte termijn zal gebeuren 
ivm de vakantieperiode. Jouw Haarlem heeft wethouder Snoek uitgenodigd om de situatie 
ter plaatse te gaan bekijken. Afspraak hiervoor wordt gemaakt nadat de kadernota besproken 
is. Uitkomst zal worden teruggekoppeld aan de wijkraad. 
 

7. Speeltoestellen Dietsveld 
Er zijn 2 actieve buurtbewoners die graag wat speeltoestellen voor kleine kinderen (0-4 jaar) 
op het Dietsveld willen. Rina Stroo heeft hierover contact gehad met de gemeente, die heeft 
aangegeven dat voor die leeftijdscategorie geen speeltoestellen worden geplaatst. Daarnaast 
heeft een bewoonster van het Dietsveld aangegeven, dat ze geen extra speeltoestellen meer 
wil op het Dietsveld.  
Afgesproken is dat deze 3 bewoners eerst samen om de tafel gaan om te overleggen wat voor 
beide partijen acceptabel is. En vervolgens met een plan/idee te komen dat ze voor zullen 
leggen aan de gemeente. Hierbij zou de wijkraad een adviserende rol kunnen spelen en 
desgewenst contacten kunnen leggen tussen de gemeente en de bewoners.  
 

8. Batavierenplantsoen en JGK groenonderhoud 
Momenteel wordt er (bijna) geen groenonderhoud gepleegd aan het Batavierenplantsoen en 
een deel van de JGK (groenstrook). Pauline heeft dit met foto’s gemeld bij Spaarnelanden. Bij 
terugkoppeling werd uitgelegd dat dit groen nog niet terug in beheer is gegeven aan 
Spaarnelanden.  De gemeente is in overleg met Boskalis over de punten die nog niet goed 
opgeleverd zijn o.a. de brokken steen in het aangebracht zand (groenstrook JGK) en het 
inzaaien van het gras (JGK en plantsoen). Op het Batavierenplantsoen hebben de bewoners 
destijds zelf een grote hoeveelheid stenen en glasscherven verwijderd uit het nieuw 
aangebrachte zand, waardoor daar alleen het ontbrekende gras opgelost dient worden. 
Boskalis heeft 2x gras ingezaaid en bewaterd, maar door de enorme droogte is dit niet (goed) 
aangeslagen. Inmiddels groeien er grotendeels onkruidplanten. Ook is (zonder overleg met 
de bewoners of wijkraad) de beplanting verwijderd uit de plantenbak op de kopse kant (hoek 
Romeinenstraat). Met de gebiedsbeheerder Bert Bovens en wijkmanager Hans Vriend zal 
overlegd moeten worden hoe het nu verder gaat: hoe wordt het probleem met het gras 
opgelost en de brokken stenen. En welke beplanting komt er in de plantenbak. Bert-Jan zal 
hierover mailen met noord@haarlem.nl. Eventueel kan het op Pleio gezet worden voor het 
volgende wijkgesprek. 
 

9. Kraam Wijkraad Braderie  
Er wordt afgesproken dat de Wijkraad met een kraam vertegenwoordigd zal zijn op de 
komende Braderie Vergierdeweg op 15-9-2018. Jacqueline heeft bij de Werkgroep Braderie 
een kraam gereserveerd. De kraam zal bemand worden door een aantal wijkraadleden. 
Belangrijkste doelen: zichtbaar zijn in de wijk, informatie geven over wat de wijkraad 
doet/kan betekenen voor de buurt, (hopelijk) nieuwe leden werven en het bezoeken van de 
vergaderingen promoten. Eventueel zullen we een intekenlijst neerleggen voor 
buurtbewoners die interesse hebben om de notulen en vergaderagenda te ontvangen. 
 
 

10. Ander vergaderdag Wijkraad 
Kennemerhart (eigenaar vergaderlocatie) heeft bij de wijkraad aangegeven de gehuurde 
ruimte zelf nodig te hebben op de dinsdagavonden. Derhalve wordt besloten om met ingang 
van september 2018 de wijkraadvergadering te verschuiven naar de 2ᵉ woensdag van de 
maand in plaats van de 2e dinsdag. Dit zal tevens worden aangepast op de website en 
Facebook. 
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11. WBO 
Wegens omstandigheden konden zowel Martin als Bert-Jan niet aanwezig zijn bij de 
laatste WBO vergadering. De notulen zullen worden doorgemaild, dit zal besproken in 

de volgende wijkraadvergadering in september. 
 

12. Duobakken Rijksstraatweg 
Het probleem met de recent geplaatste (vaste) duobakken voor de bewoners van 
appartementen aan de Rijkstraatweg, dat was aangekaart in de vergadering van juni, is 
inmiddels opgelost. 
Zowel de Gemeente als Spaarnelanden was het ermee eens, dat de bakken niet op een goede 
plek stonden. Op 5 juli werden de duobakken naar de achterkant van het appartementen-
complex verplaatst. De bewoners hebben aan Pauline laten weten blij te zijn met deze 
oplossing. 
 

13. Herverdeling taken wijkraad 
Tijdens het recente afscheidsetentje van Rina Stroo, zijn haar (vele) taken besproken en 
herverdeeld onder de resterende en nieuwe wijkraadsleden. Deze taken zijn nogmaals 
doorgenomen aan het begin van de vergadering. Bijgaand een definitief overzicht van deze 
taken en uitvoerders. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om oud-notulist 
Cees Verhoeven te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de wijkraad. Hij ontvangt een 
dankwoord, bloemen en een presentje van de voorzitter. 
 

14. Werving nieuwe wijkraadsleden 
Besproken wordt hoe we nieuwe wijkraadsleden kunnen werven. Mogelijkheid kan zijn om 
posters op te hangen bij lokale ondernemers in de buurt. Een oproep te doen op social media 
en de website. En buurtbewoners te enthousiasmeren op de stand op de Braderie. 
 

15. Rondvraag 
Er waren geen vragen 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


