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                                     Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt 

1. Opening en mededelingen 
Esther bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
Omdat dit inmiddels de laatste vergadering voor het zomer reces is heeft 
de Wijkraad besloten om deze in minimalistische vorm toch te laten doorgaan. 
 

2. Vaststellen agenda. 
Mede door de afwezigheid van een belangrijk aantal WR leden is besloten  
de agenda in te korten, ter sprake komen: Schouw van de Wijk; Orionzone; 
AED Meeuwenstraat; Bomen en verkeersdrempels Eksterlaan 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post  
De secretaris zal dit in de maanden juli en augustus bijhouden, eventueel belangrijke 
zaken die aandacht vragen zal zij overleggen met de overige WR leden. 
Na het zomerreces zullen de overige zaken in de vergadering van 11 september  
behandeld worden. 
 

4. Notulen jaarvergadering 08 mei 2019 
De notulen zijn vastgesteld. 
Opgemerkt wordt,  dat op pagina 3 hoofdstuk ‘Batavierenplantsoen’ aan het 
einde van regel negen, het woordje “is” ontbreekt, waarvan nota. 

 
5. Orionzone Inspraak periode  

De presentatie van de concept-ontwikkelvisie m.b.t. “De Schoterhoven”  
heeft plaatsgevonden en is afgesloten, dit traject heeft ruim 800 reacties opgeleverd. 
Toch is er nog veel kritiek in de Planetenwijk zeker m.b.t. de verkeersplannen. 
De verlegging van de rijbaan tegen de bestaande woningen aan, wordt als 
onverantwoord gezien i.v.m. verzakking en scheuren van gevels, buiten deze effecten 
zorgt een Buslijn over de Planetenlaan voor meer verkeersdruk en is zeer ongunstig 
voor de fundering van de woningen. 
Het kappen van 250 bomen is in strijd met de huidige klimaatregels in het collegeakkoord, 
omdat volgens de huidige regels, in de nieuwbouw, juist alle ruimte voor groen  
wordt gehanteerd.  
Bewoners hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen in de participatie 
en straks opgezadeld zijn met een ongewenste versteende wijk overvol met auto’s.  
Processnelheid en snel scoren lijken bij de Gem. Haarlem voorrang te hebben. 
Leefbaarheid (lucht, ruimte en groen) lijkt te prevaleren boven kwaliteit en 
zorgvuldigheid.  Inmiddels is het draagvlak voor de gepresenteerde conceptvisie 
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drastisch verminderd.  

Op donderdag 20 juni wordt het concept ontwikkelvisie in de Commissie - 
Ontwikkeling besproken: aanvang vergadering 19.30u 
De inspraakperiode voor burgers is 6 weken van 26 augustus tot en met 07 oktober. 
In december wordt het besluit van de Gemeenteraad vastgesteld. 
Voor info zie: www.haarlem.nl/orionzone 

Belangrijk om te weten, er is nog niets besloten, we hebben nog steeds invloed.  
Na de vakantieperiode moeten wij weer scherp zijn.  
Tevens dienen we vanuit het WBO bepalen we of wij een van de leden willen zijn van het 
verkeersonderzoek, dat hieraan parallel gaat lopen, van mei tot augustus.  

6.  Plaatsing AED in de Meeuwenstraat. 

Een bewoonster van de Meeuwenstraat heeft door middel van Crowdfunding een AED 
aangeschaft. 
Deze is niet meegenomen in de plaatsing door STAN deze regelt het AED Netwerk 
voor de Gem. Haarlem. Omdat de bewoonster binnenkort verhuist naar een andere stad 
wil ze het plaatsen van de AED graag overdragen aan een andere vrijwilliger. 
Kan de Gemeente hierop worden aangesproken en past de AED binnen de dekkingszone 
zodat deze überhaupt in de Meeuwenstraat kan komen te hangen.  
Voor verdere details zoals wie betaalt de plaatsing, de stroom en de verzekering  
Contact opnemen met: STAN (Standby) Monique Bosscher <monique@stanglobal.com>  
STAN heeft een 5 jaar contract met de Gem. Haarlem voor onderhoud. 
Vervanging wordt door de leverancier gedaan. 
Een aanwezige stelt voor om te bemiddelen tussen de bewoonster en de Gemeente/Stan. 

7. Bomen / Verkeersdrempels Eksterlaan 

Eind april begin mei zijn nieuwe bomen geplant en de verkeersdrempels aangepast. 
Een bewoner van de Eksterlaan heeft het volgende hierover onder onze aandacht 
gebracht. 
Hij wijdt het afsterven van de bomen (zuilbeuken) die na de herstructurering  
werden geplaatst niet aan de lange droge zomer maar aan nalatigheid. 
Jonge bomen dienen geplaatst te worden met een kraag zodat bij warm weer 
Spaarnelanden kan zorgen dat de boom voldoende water heeft en dit niet wegzakt 
in de grond eromheen. Dit heeft een extra aanslag op het groenbudget van de 
Gemeente gehad, geld wat beter besteed had kunnen worden.  
Indien de aannemer beter was gecontroleerd op het nakomen van zijn verplichtingen,  
had dit geld in andere groenprojecten kunnen worden geïnvesteerd. 
De drempels zijn dan vernieuwd alleen de snelheid die op de Eksterlaan wordt 
gereden is hierdoor niet beperkt.  
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Hoewel de drempels verkeerstechnisch gezien prima in orde lijken, wordt het doel  
ervan snelheidsbeperking niet bevorderd en is van (te) hard rijden nog steeds sprake. 
Dit punt zal worden meegenomen in de wijkschouw van 04 juli2019 start 16.00u  
t.o. Batavierenplantsoen 40. 

8. Rondvraag 

Waar staat het verslag over de Nieuwe Democratie? 
Op de site van de Gemeente Haarlem: 
Actieprogramma Nieuwe Democratie / Kenmerk 2019/415912 / datum 22 mei 2019 
Afd. programma- en gebiedsmangement / Contact M E Faber – Tel 06-46215198 / 
@ mfaber@haarlem.nl 

Informatie Wijkraden, niet in elke wijk is een wijkraad aanwezig afgelopen halfjaar zijn 
ook 2 wijkraden gestopt. Volgens het principe van de Nieuwe Democratie  
zou een wijkraad door loting kunnen worden gekozen zodat er meer mensen bij de 
besluitvorming betrokken worden 
 
Openstaande vragen bij Gemeente Haarlem / Spaarnelanden d.d. 12juni2019: 
a) Vervanging Groenbak door extra Afvalbak Vondelweg?   
b) Verwijderen grote afvalcontainer voor plastic op het parkeerterrein a/d Planetenlaan? 
c) Repareren bestrating parkeerterrein aldaar met veel gaten door weggezakte stenen? 

Inwoner van de Drususstraat gaf aan dat de Spiegel hoek JGK / Drususstraat  
regelmatig scheef staat , oorzaak kan zijn dat de afvalwagen welke de ondergrondse 
container leegt ertegenaan komt, melding gedaan via de Gemeentewebsite. 
Hanneke Wesselink geeft aan dat de Inbox van de Wijkraad vol was, 
Jacqueline heeft Daniel gevraagd dit op te lossen. 

Rattenplaag 
Lekkend riool, de Gemeente kan een eigenaar niet verplichten zijn riool te laten 
repareren. Het pand is inmiddels eigendom van erfgenamen, deze voelen er niets voor  
om voor de kosten hiervan op te draaien. De gemeente kan een eigenaar niet verplichten  
tot repareren tenzij er sprake is van gevaar voor de algemene volksgezondheid. 
Over de ratten in de Clovisstraat, de Roerdompstraat en bij de Pizzeria heeft  
Theo Nieland melding gemaakt bij de gemeente. 

Conditie van gras en veld Batavierenplantsoen wordt opgevolgd. 
Dit is het voetbal plantsoen, op dit moment kun je amper zien welke kant de bal opgaat. 
Verwacht wordt dat Spaarnelanden in september 2019 actie gaat ondernemen. 
Dit punt wordt ook meegenomen in de wijkschouw van 04 juli2019 – 16.00u. 
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9. Sluiting 

Namens de wijkraad bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluiten de vergadering 
ATTENTIE: De volgende vergadering van de Wijkraad is op 11 september 2019. 

 
 
 


