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Notulen vergadering Wijkraad DietsveldVogelbuurt

12 juni 2018
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
Ingekomen stukken:
Leefbaarheid en Initiatief budget (Zie ook Website Gem. Haarlem)
dit is gekomen i.p.v. subsidies.
Het budget voor stadsdeel Noord is € 83.000,00 er zijn nog geen aanvragen.
Dit budget kan worden aangewend voor projecten, leefbaarheid en andere
initiatieven die spoed hebben welke niet binnen een ander budget vallen.
"Participatie doelgroep koffieuurtje" is bedoeld voor jonge gezinnen,
uitval op de arbeidsmarkt te voorkomen of begeleiden naar passende arbeid.
2. Herstel Batavierenplantsoen tussen Drussusstraat / Romeinenstraat.
Batavierenplantsoen tussen Drussusstraat / Romeinenstraat is slecht hersteld.
Een wijkraadslid heeft contact gehad met Huub Schipper van Boskalis, zijn visie;
de oplevering heeft met akkoord van de Gemeente plaatsgevonden, verwijst
voor klachten naar de Gemeente.
Inmiddels ‘eind juni’ heeft Spaarnelanden in opdracht van de Gemeente
e.e.a. hersteld en is het grasveld door de bewoners in orde bevonden.
De betonnen bak met struiken, kant Romeinenstraat is op 22 juni leeggehaald,
nieuwe beplanting moet nog plaatsvinden.
Jan Gijzenkade en oplevering plantsoen gaat een wijkraadslid opnieuw bij de Anthea
Group aangeven.
3. Definitief afscheid Secretaris Wijkraad.
De secretaris stopt na deze vergadering definitief als Secretaris van de Wijkraad
zij blijft de vergaderingen bezoeken i.v.m. haar link naar de gemeente politiek.
4. Discussie plaatsing plastic / papierbakken
Er is een aantal bewoners van de Rijkstraatweg aanwezig, die ervaren
dat de Gemeente niet reageert op hun probleem dat deze bakken
voor hun deur zijn geplaatst.
Inspreken bij Commissie Beheer leidt ook niet tot een reactie om tot
een oplossing voor dit probleem te komen.
Advies neem contact op met de Gemeente en kom zelf met oplossingen
en contact opnemen met de afval coach van Spaarnelanden.
Ook kan er contact worden opgenomen met Menno, de wijkverbinder.
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5. Verkeer Spiegels kruispunt Jan Gijzenkade – Romeinenstraat i.v.m. verkeersveiligheid.
a) Actie via de site: jebenteenhaarlemmerals.Blogspot.com en/of
Paul Lips van het Haarlems Dagblad benaderen voor plaatsing artikel.
b) 28 juni vond er een vergadering van de Commissie Beheer plaats
in de grote raadszaal. Nextdoor stond bol van de reacties over
het onderwerp spiegels, bewoners uit de wijk. Er zijn 140 handtekeningen verzameld
Vier bewoners uit de wijk hebben ingesproken.
In de rondvraag aan het eind van de vergadering vroeg Frank Visser CU
aan wethouder M. Snoek of de spiegels teruggeplaatst kunnen worden,
i.v.m. de verkeersveiligheid op dit kruispunt.
De wethouder gaf aan dat alhoewel het haaks staat op het gemeentelijke
beleid hij hierover contact op zal nemen met Spaarnelanden.
Wordt vervolgd in de laatste vergadering, voor het zomerreces, d.d. 19 juli.
6. Hoek Jan Gijzenkade/ Spaarndamseweg veiligheid fietsers.
Plaatsing van een extra witte pijl naar rechts in het voorsoorteer vak voor fietsers,
lijkt niet voldoende om de veiligheid ter plekke te garanderen.
Oude tekeningen zullen worden gecheckt of niet is afgeweken
met de aanleg van de fiets paden.
Zowel fietsende bewoners als automobilisten blijven aangeven dat
de situatie ter plekke niet veilig is, zeker niet voor fietsers.
7. Speeltoestellen / beplanting Dietsveld.
De gemeente is van mening: "Kinderen onder de 4 jaar behoren in en om het huis te
spelen onder toezicht van een van de ouders".
Een bewoonster heeft al 5 jaar geleden een verzoek ingediend voor plaatsing van een
speeltoestel voor 0-10 jaar zodat peuters en kleuters er ook, zonder gevaar, op kunnen
spelen.
Een andere bewoonster zegt, dat zij het beste voor heeft met spelende
kinderen maar benadrukt: "Genoeg is genoeg speeltoestellen".
Bewoners vinden het ook niet kunnen dat na de riolering werkzaamheden, toen
Dietsveld werd gebruikt als parkeerplaats, de struiken niet zijn terug geplaatst.
Er kan contact opgenomen worden met Beheerder Openbare Ruimte
van Spaarnelanden over het terugplaatsen van de struiken en vervanging
van speeltoestellen voor een ruimere leeftijdgroep. Het gaat dan alléén om vervanging.
De meeste bewoners zijn het er mee eens, dat er geen extra toestellen worden geplaatst.
Bert Bovens, uitnodigen om te inventariseren op Dietsveld in verband met
terugplaatsing van de struiken.
8. WBO-Noord - belangen organisatie.

.

Plannen voor een fietstunnel Randweg hoek Orionweg (Bison bowling).
Bison gaat weg, er staat hoogbouw gepland ook aan de overkant
van de randweg Pim Mulierlaan.
De Vomar wil daar een winkel bouwen met woonlagen,
de vergunning is nog niet rond, buurt bewoners zijn fel op tegen.

.
Er wordt een lezing gegeven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Buurtbedrijf Haarlem verzorgt klussen voor particulieren.
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Leegruimen door Boskalis parkeerplek hoek Spaarndamseweg t.o. de Woonboten.
I.v.m. renovatie project in Haarlem, heeft Boskalis toestemming van de Gemeente
deze parkeerplaats tot eind van het jaar voor opslag te gebruiken.
Planetenlaan/Stadion info S R O
Schoter Scholengemeenschap krijgt op dit terrein een tijdelijke Sporthal en
extra leslokalen.
Juli / augustus 2019: Het grasveld wordt gedraaid
Benzine station Texaco wordt verbouwd door Esso.
Er zijn plannen om langs het wandelpad in de Hekslootpolder de walkant te voorzien van
beschoeiing omdat deze teveel afbrokkelt doordat mensen en honden langs de kant van
het water lopen.
9. Verzoek ontmoetingscentrum Schoterhart om de wijkraadvergadering van dinsdag
te verplaatsen naar een andere datum of plaats. Alternatieven bleken niet nodig.
Inmiddels is tijdens het etentje i.v.m. het afscheid van de secretaris besloten om na
een voorstel van de voorzitter om 6x p/jaar te vergaderen, waar de meerderheid
niet voor was, in Schoterhart te blijven en de vergaderingen te verplaatsen naar
de woensdag.
De wijkagent kun je ook thuis uitnodigen voor een gesprek over problemen
in jouw wijk. Kijk op de site van de Gemeente voor “Formulier melding over uw buurt”.
10. Laatste vergadering voor de zomerstop vindt plaats op 10 juli.
Eerst volgende vergadering: woensdag 05 September 2018
Aanvang openbare vergadering 20.00 uur
Locatie: Dagcentrum SHDH, Vergierdeweg 50
De vergaderzaal ligt in het verlengde van de fietsenstalling.
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