WIJKRAAD DIETSVELD/VOGELBUURT
Correspondentieadres:
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt
d.d. 12 december 2018

1)

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
De voorzitter meldt, dat de penningmeester verzoekt om de declaraties die betrekking hebben op 2018
nog voor het einde van het jaar bij hem in te leveren.
De secretaris verzoekt een ieder om aangelegenheden met betrekking tot de wijkraad te mailen aan
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl in plaats van naar haar privé e-mailadres.
De secretaris meldt, dat onlangs het perkje op het Batavierenplantsoen beplant is.

2) Vaststellen agenda
De agendapunten 8 “Ontwikkelingszone Orionweg / Planetenlaan” en 10 “W.B.O. Haarlem-Noord”
worden samengevoegd.
Agendapunt 9 “HOV” komt te vervallen. Dit punt wordt verschoven naar de vergadering van 9
januari 2019, aangezien er begin 2019 begonnen wordt met de werkzaamheden.
3) Ingekomen stukken / Uitgaande post
De voorzitter meldt, dat de gemeente een brief aan de penningmeester heeft gestuurd over het
budget 2019 van de wijkraad.
De secretaris meldt de volgende poststukken:
- Barbara Munnikes (Spaarnelanden): Verzoek om in de wijk te communiceren dat er weer een
kerstbomenactie is van de gemeente:
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op 3 en 9 januari 2019 van 12.30 tot 16.00 uur op verschillende
locaties, verspreid over de stad, oude kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel bomen inleveren als
ze willen. Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waarmee zij kans maken op de
Superprijs van € 500,--.
- Van bewoner Rijksstraatweg/hoek Vergierdeweg Email ontvangen:
Op de hoek Rijksstraatweg/Vergierdeweg is een oprit voor de poort en de winkels (bij Big Doner en
de papierbakken). Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat daar auto’s geparkeerd worden. Dit
is heel onhandig voor de winkels in verband met leveringen en uitladen van inkopen. Aangezien
Bakker Visee weg is en daarvoor een mondhygiëniste in de plaats komt, vrezen de winkeliers dat de
inrit steeds vaker als parkeerplaats gebruikt gaat worden. De bewoner vraagt of het mogelijk is hier
een kruis te laten maken, waardoor duidelijk is dat het geen parkeerplek is.
De secretaris zal de mail beantwoorden, waarin zij doorverwijst naar een contactpersoon bij de
gemeente.
-

Gemeente Haarlem Uitnodiging ontvangen voor workshop extranet gemeente (pleio).
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-

Een bewoner heeft gemaild aan de stadsredactie van het Haarlems Dagblad met een cc naar de
wijkraad:
In deze mail geeft hij aan dat er sinds kort in de berm van de Jan Gijzenkade een
een paal met een knooppunt bordje in is geslagen. Als je de route vervolgt kom je geen knooppunt
bord tegen.
Nog geen 20 meter verder staat al een paal met een spiegel waar dit bordje zo aan bevestigd had
kunnen worden. (Zie ook onder “agendapunt 9 Rondvraag”)
- Reactie Theo Mulder gemeente Haarlem op melding van de secretaris op Pleio over Kruispunt Jan
Gijzenkade:
Het knelpunt met het niet detecteren van fietsers is bekend. De lussen zijn wel aanwezig maar de
detectie verloopt steeds. Het systeem is meerdere keren gereset maar na verloop van tijd zijn de
fietsers niet meer te detecteren door de lussen. De onderhoudspartner heeft de aansluitingen met
de detectie lussen aangepast. De markering is inmiddels ook aangepast maar dat is blijkbaar niet
voldoende. Er staat nog een bezoek ter plaatse op het programma van de gebiedsbeheerder met
een raadslid om de mogelijkheden voor een oplossing te bekijken.
- Reactie van Monique Bosscher (bureau Stan) op mail van de voorzitter
STAN is door de gemeente ingeschakeld om een goede dekking van burgerhulpverleners en AED's
te realiseren.
Met een werkgroep bestaande uit inwoners zijn ze nu gestart met het inventariseren en zijn
locaties bepaald waar nog een 24/7 AED moet komen.
Deze locaties zijn gekozen op basis van de AED's die er al hangen en de straal van 500 meter waarin
een AED wordt mee gealarmeerd.
De actie van de Hartstichting, buurtAED, wordt daarin meegenomen. Het is namelijk zonde om
meerdere AED's 24/7 beschikbaar te stellen binnen een erg korte afstand van elkaar.
Het volgen van een reanimatiecursus bieden zij niet aan, deze kan gevolgd worden bij de EHBO
vereniging of het Rode Kruis.
Wanneer iemand kan reanimeren kunnen ze zich aanmelden als burgerhulpverlener
op www.mijnhartslagnu.nl.
De Wijkraad verzamelt geïnteresseerden en overlegt deze lijst aan STAN.
(zie ook “agendapunt 5 stand van zaken AED’s”)
- Diverse mails van WBO leden Noord over en weer over het al dan niet starten van het onderzoek
tbv Orionzone.
Afgesproken is, dat WBO leden in gesprek gaan met Hein Schouwenaar (door gemeente Haarlem
ingeschakeld bureau) om te kijken of de scope gelijk is aan het WBO en anders kan alsnog een eigen
onderzoek gestart worden. Hiervoor zal subsidie aan de gemeente gevraagd worden.
Menno geeft aan, dat de gemeente het nu anders wil opzetten door het onderzoeksbureau van
Hein Schouwenaar samen met het WBO het pad te laten lopen. Het WBO zou met Hein
Schouwenaar kunnen bespreken waaraan gedacht wordt en datgene te onderzoeken wat zou
kunnen leiden tot een gewogen en gedegen uitkomst met betrekking tot de leefbaarheid,
verkeersafwikkeling enz. De onderzoeker Hein Schouwenaar staat er neutraal in. Hij zal geen eisen
en voorwaarden meekrijgen van de gemeente. Dus samen optrekken om tot een invulling van de
aanpak te komen.
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Menno heeft aangegeven, dat hij aan de deelnemers zou vragen om met Hein Schouwenaar en het
WBO een gesprek te arrangeren om te zien of de scope van de onderzoeker overeenkomt met de
scope van het WBO.
In of na dit gesprek zijn er verschillende uitkomsten, inclusief het feit dat er alsnog een eigen
onderzoek door het WBO wordt gedaan.
(Zie ook agendapunt 8 “W.B.O. Haarlem-Noord/Ontwikkelingszone Orionweg / Planetenlaan”)
4) Notulen 14 november 2018
N.a.v. punt 6 “Bloembollen langs Jan Gijzenkade”
Iemand merkt op, dat er bloembollen zijn geplaatst tussen de Romeinenstraat en de
Germanenstraat.
N.a.v. punt 11 “Rondvraag”
Iemand heeft een opmerking over het zebrapad op de Jan Gijzenkade ter hoogte van het bruggetje.
Er staat in de notulen dat het aanleggen van een zebra pad is afgewezen door de gemeente, omdat
het om een ontsluitingsweg gaat en er 50 km per uur mag worden gereden. Hij merkt op, dat aan
de west kant van de Jan Gijzenkade wel een zebrapad is. De toenmalige wethouder: Cora Yfke
Sikkema heeft destijds toegezegd, dat er een jaar na de herinrichting van de Jan Gijzenkade
opnieuw zou worden gekeken naar het effect van de oversteekplaats.
De wijkraad zal Menno Evers (via Pleio) benaderen om de situatie te bekijken en eventueel over te
gaan tot de aanleg van een zebrapad.
De notulen worden met bovenstaande opmerking en wijziging goedgekeurd. De notuliste krijgt de
complimenten voor het goede verslag.
5) Stand van zaken AED’s
Naar aanleiding van de vragen uit de vorige vergadering heeft de voorzitter aan Monique Bosscher
van bureau Stan gemaild. Hij heeft onder andere gevraagd wat de wijkraad en bewoners van de
wijk voor hen kunnen betekenen. Ook heeft hij gevraagd over het tijdspad van de uitvoering van dit
project.
De secretaris meldt, dat Monique Bosscher een werkgroep heeft gevormd met bewoners. Er is een
inventarisatie gemaakt en er zijn locaties bepaald waar nog een AED moet komen. Deze locaties zijn
gekozen op basis van de huidige AED’s en de straal van 500 meter waarin een AED wordt mee gealarmeerd.
De acties van de Hartstichting (BuurtAED,nl) worden hierin meegenomen. De vraag is of ook de particuliere
actie van een bewoner uit de Meeuwenstraat wordt meegenomen.
De secretaris zal een mail sturen aan Stan met de vraag welke bewoners er namens onze wijk in de
werkgroep hebben gezeten en waarom de wijkraad niet gevraagd is om deel te nemen. Daarnaast wil de
wijkraad weten welke locaties zijn gekozen en of de wijkraad nog iets kan toevoegen. Ook zal er nogmaals
worden gevraagd wanneer het een en ander van start gaat.
Iemand merkt op dat een van zijn buren ook bij het project betrokken wil worden. Hij vraagt hoe
men zich kan aanmelden. De secretaris antwoordt, dat diegene een mail kan sturen naar
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Een reanimatiecursus wordt niet door bureau Stan verzorgd, maar door de Hartstichting.
Desgewenst kan de wijkraad inventariseren welke bewoners een reanimatiecursus zouden willen
volgen. Bijvoorbeeld via een oproep op social media.
Wanneer iemand kan reanimeren, kan deze zich aanmelden als burgerhulpverlener op
www.mijnhartslagnu.nl.
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Iemand vraagt wie de kosten voor zo’n cursus draagt. Hierover volgt een korte discussie.
Waarschijnlijk dient men deze cursus zelf te bekostigen. Ook deze vraag zal worden meegenomen
in het mailbericht aan Monique Bosscher.

6) Jaarlijkse schouw van de wijk
In het kader van het wijkcontract is er in 2015 een wijkschouw gedaan in onze wijk. Afgelopen
zomer is in de Vijfhoek en Molenwijk een schouw gedaan met onder andere Merijn Snoek.
De secretaris stelt voor, om een jaarlijkse schouw te houden in de wijk. Haar voorstel is om te
overleggen met gebiedsbeheerder Robèr Vriend of de gebiedsverbinder Menno Evers. Het is de
bedoeling om dit dan eenmaal per jaar te doen en vervolgens een actieplan naar aanleiding van de
inventarisatie te maken. Bij deze schouw dienen dan ook de wijkbewoners en de politie betrokken
te worden.
Om hier ruchtbaarheid aan te geven, wordt een oproep op social media geplaatst. Eventueel kan er
ook een flyer gemaakt worden, die huis-aan-huis wordt verspreid.
De aanwezigen wordt gevraagd om alvast punten in te brengen en deze te mailen aan
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
7) Stand van zaken verkeers-smiley’s JGK / Eksterlaan/Rijksstraatweg
De voorzitter heeft contact gehad met Menno Evers (gebiedsverbinder) over de plaatsing van
verkeerssmiley’s op de Jan Gijzenkade/Eksterlaan/Rijksstraatweg. Menno heeft het verzoek van de
voorzitter doorgegeven aan de verantwoordelijke ambtenaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de
smiley’s worden geplaatst en aan welke kant van de weg.
De secretaris heeft hierover een bericht op Pleio geplaatst. Zodra er meer nieuws is, wordt dit
gedeeld.
8) W.B.O. Haarlem-Noord/Ontwikkelingszone Orionweg / Planetenlaan
WB.O. overleg
Twee leden van de wijkraad zijn naar het WBO overleg van 27 november jl. geweest.
Er wordt een externe notulist aangesteld om het WBO overleg te verslaan.
Een wijkraadlid geeft aan, dat hij niet iedere maand bij het WBO overleg aanwezig kan zijn en
vraagt zich af of er niet bij toerbeurt gegaan kan worden. Hiermee wordt ingestemd.
In het WBO is er gesproken over het juridiseren van het overleg orgaan. De wijkraad
Dietsveld/Vogelbuurt gaat hiermee niet akkoord, omdat ze het informele overleg juist appreciëren.
Wel wordt het belang van het voortbestaan van het overkoepelende overleg onderschreven.
Kim meldt, dat de wijkraad Kleverpark aan het eind van het jaar noodgedwongen stopt.
Tijdens het overleg is er een presentatie gegeven door de gemeente over de HVV
(huisvestingsverordening). Wijkraden kunnen signaleren als ze merken dat er huizen worden
opgedeeld of als er woningen als Airbnb’s worden gebruikt. Er wordt namelijk pas gehandhaafd als
de buurt klaagt bij de gemeente.
De vooritter zal aan de voorzitter van de W.B.O. vragen of de presentatie gemaild kan worden.
Ontwikkelingszone Orionweg/Planetenlaan
Tot 2025 wil de gemeente 10.000 woningen bouwen, waarvan 600 woningen in Haarlem Noord staan
gepland in de omgeving van de Orionweg en Planetenlaan. De ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan is
één van de acht ontwikkelzones in Haarlem. Dit loopt vanaf het Haarlem station tot en met
honkbalstation bij Pim Mulierlaan.
Op vier maandagavonden zijn er participatie/informatie avonden geweest in de bibliotheek aan de
Planetenlaan met diverse onderwerpen (voorzieningen en functies/Groen, water, duurzaamheid en
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natuur, mobiliteit, gebouwen en nieuwbouw, eigen wijk). Op 10 december jl. was de afsluiting met een
samenvatting over de beste en meest opvallende ideeën. Het bleek, dat de bewoners graag meer groen in
de buurt willen. Verder wilde men een mix van eengezinswoningen en seniorenwoningen. Een ander idee
was het plaatsen van zonnepanelen op de platte daken.
De gemeente gaf aan, dat de informatieavonden drukker bezocht waren dan verwacht was.
In overleg met de WBO wijkraden is besloten om de handreiking van Menno Evers aan te nemen en in
gesprek te gaan met Hein Schouwenaar voordat er een eigen onderzoek gestart wordt. Hein Schouwenaar
is specialist in gebiedsontwikkeling en in de arm genomen door de gemeente. Mochten de wijkraden het
niet eens zijn met zijn insteek, dan kan er altijd nog een eigen adviesbureau worden ingeschakeld en zal
hiervoor subsidie gevraagd worden aan de gemeente. Een tweetal wijkraden wilde in gesprek met Hein
Schouwenaar maar tegelijkertijd ook het onderzoek starten.
De secretaris zal een mail sturen aan de voorzitter van de W.B.O. over wat er nu precies is afgesproken en
wat er wordt gecommuniceerd aan Menno.
Een aanwezige vraagt of de Bison Bowling zal verdwijnen. De secretaris antwoordt dat dit
inderdaad het geval is. Het is echter nog niet bekend wat er met het Nova college op de
Planetenlaan gaat gebeuren. Er kunnen appartementen in komen, maar het kan ook gesloopt
worden om plaats te maken voor woningen. Over de invulling van het gebied
Orionweg/Planetenlaan zijn nog veel onzekerheden.
9) Rondvraag
Een aanwezige vraagt of er iets aan de oneffenheden op het fietspad van de Rijksstraatweg wordt
gedaan. De secretaris wijst erop, dat er al een proef fietspad is aangelegd met betonnen platen.
Door deze betonnen platen hebben de wortels van de bomen minder kans om naar boven te
groeien. Er staat een bord bij waarop wordt aangegeven, dat je over dit stuk fietspad je mening kan
geven. Zij raadt aan, om een reactie op de aangegeven website te geven. Verder geeft zij aan, dat
zij op Pleio een vraag zal stellen over het desbetreffende fietspad.
Een aanwezige geeft aan, dat hij een artikel naar het Haarlems Dagblad heeft gestuurd over het
fietsknooppuntenbord in de berm van de Jan Gijzenkade. Hij vraagt zich af waarom er een aparte
paal voor het bord in de grond is aangebracht, terwijl er even verderop een paal met spiegel
geplaatst is. Aan deze paal had ook het fietsknooppuntenbord gehangen kunnen worden.
De secretaris wijst erop, dat er ook een klacht hierover ingediend kan worden via de website van de
gemeente Haarlem. Er wordt dan een casenummer aan de zaak gegeven, waarmee je met de
gemeente over deze zaak kan corresponderen, mocht er niet binnen een bepaalde tijd gereageerd
worden.
Een aanwezige vraagt of de telefooncel op de hoek Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg niet verwijderd
kan worden. De telefoon functioneert niet en de cel is erg smerig.
De secretaris gaat deze klacht melden bij de gemeente via Pleio.
Een aanwezige vraagt zich af of de opslag van Boskalis al wordt weggehaald.
Op dit moment is de opslag en de keten nog nodig voor de afhandeling van de zaken.
De secretaris zal hierover wederom contact opnemen met de gemeente met de vraag of de
bouwkeet van Boskalis inderdaad eind dit jaar weg gaat. Ook vraagt zij na hoe het gebied wordt
opgeleverd.
De secretaris verzoekt de aanwezigen om onderwerpen aan te dragen voor de jaarvergadering van
volgend jaar, zodat zij op tijd iemand kan uitnodigen om over dit onderwerp te komen spreken.
De voorzitter stelt voor om een steunbetuiging in de vorm van een bos bloemen aan burgemeester
Jos Wienen te sturen namens de bewoners van de wijkraad. De aanwezigen stemmen hiermee in.
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10) Sluiting:
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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