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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt
d.d. 14 november 2018

1)

Opening, mededelingen en vaststellen agendapunten
De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen:
 De heer Fred Drenth (CU) zal niet meer aanwezig zijn bij onze wijkraadvergaderingen aangezien hij een
andere wijk onder zijn hoede heeft gekregen.
 Collegespreekuur wordt gehouden bij de Bakke-Rij in de Waarderpolder (Hendrik Figeeweg 3F) op
dinsdag 20-11 tussen 16.30 en 18 .00 uur. Bewoners uit Haarlem kunnen vragen stellen, ideeën of
opmerkingen doorgeven. Verzoek om dit op Facebook en website te zetten.
Agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2) Ingekomen stukken / Uitgaande post
 Roel Scheper (Jouw Haarlem) heeft Wethouder Snoek uitgenodigd om op een ochtend de
verkeersituatie op de hoek JGK /Vondelweg ter plekke te komen bekijken. Op 10-10 heeft zijn
bestuursadviseur laten weten dat hij er zsm op terugkomt, maar tegen het probleem aanloopt dat het
rioleringsproject formeel is afgesloten. Rina Stroo (Jouw Haarlem) meldt dat er een datum was
gepland, deze is echter weer door de gemeente afgezegd. Jouw Haarlem blijft er bovenop zitten.
In het recente wijkgesprek is door Menno Evers (Gemeente) wel toegezegd dat de witte pijlen
weggehaald zullen worden (omdat deze verwarring veroorzaken). De gemeente is van mening dat het
verkeer zichzelf zal reguleren.
 Naar aanleiding van onze vraag tijdens het recente Wijkgesprek, heeft Barbara Munnikes
(Spaarnelanden) aangegeven dat voor eind november de nieuwe struiken geplant zullen worden in de
plantbak op de kopse kant van het Batavierenplantsoen/Romeinenstraat. In deze bakken zullen geen
‘prikkelbosjes’ meer komen (tot grote vreugde van de bewoners), maar de struiken Sneeuwbes en
Spierstruik (witte besjes en bloesem).
 Een bewoner van de Rijkstraatweg dient verzoek in voor een digitale Wijkkrant, omwille van het
milieu wil ze geen papieren versie meer ontvangen. De wijkkrant komt digitaal op de website te
staan. Het milieuaspect wordt zeker omarmt door de Wijkraad, dus wordt afgesproken dat de
wijkraad gaat overleggen met de drukker of we gebruik kunnen gaan maken van papier met een FSC
merk (milieuvriendelijker). Dit zal ook naar de bewoner gecommuniceerd worden.
 Een bewoonster van de Eksterlaan mailt dat ze navraag heeft gedaan bij haar flat en niemand doet
aan gescheiden afval. Ze doet een voorstel om bij elke afvalverzamelplek meerdere bakken te
plaatsen, voor al het afval t.w. Rest/gft/plastic/papier. Pauline (WR) heeft deze vraag doorgezet naar
Barbara Munnikes (Spaarnelanden), die dit intern zal bespreken.
Spaarnelanden zal hierover contact opnemen met de bewoonster.
 Mail ontvangen van de gemeente Haarlem over concept HVV 2019 – Huisvesting Verordening
Haarlem met het verzoek aan de wijkraad hierop te reageren. Dit zijn nieuwe regels voor tijdelijke
vakantiehuur (Airb&b), kamerverhuur, opsplitsen in appartementen etc. Haarlemmers en
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belanghebbende kunnen tussen 2-11 en 14-12 een reactie geven. Pauline en Bert-Jan (WR) zullen dit
doornemen en een antwoord sturen naar de gemeente.
 Diverse berichten van wijkbewoners ontvangen op het stukje in de wijkkrant over de AED, voor
mensen die zich aanmelden, tips geven. Op Nextdoor is zelfs een actie gestart om geld in te zamelen.
Deze mensen teruggemaild en uitgenodigd voor de vergadering van vanavond.
3) Notulen 10-10-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de vorige notulen.
4) Nieuw wijkraadslid
De Wijkraad heet Kim van Oel uit de Raafstraat van harte welkom als nieuw wijkraadslid. Kim heeft
aangegeven wat meer voor de wijk te willen gaan doen en zal zich zodoende aansluiten bij de
Wijkraad. We zijn blij met zulke betrokken buurtbewoners!
5) AED’s stand van zaken
In de nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over de dekking van het AED netwerk in Haarlem. Hierop
hebben diverse bewoners aangegeven hier in mee te willen denken of hun diensten aan te willen
bieden. Deze bewoners hebben we uitgenodigd en een aantal van hen is aanwezig bij deze
wijkraadvergadering. Een mevrouw uit de Romeinenstraat heeft een EHBO + Reanimatie diploma, wil
graag geïnformeerd worden welke voorwaarden er zijn om een AED aan haar buitenmuur te hangen.
De wijkraad gaat dit opvragen.
Een heer uit de Caninefatenstraat heeft bij de Politie gewerkt en heeft een BHV-diploma met
reanimatie. Hij doet jaarlijks zijn BHV herhaling cursus bij TATA Steel, waar hij vrijwilliger is.
De voorzitter informeert de aanwezigen over het contact dat gezocht is met de gemeente hierover. De
Gemeente heeft dit project uitbesteed aan de organisatie STAN (contactpersoon: Monique Bosscher).
De wijkraad zal met STAN in overleg gaan over wat wij als wijkraad en buurtbewoners voor ze kunnen
betekenen. De bewoners die aan hebben gegeven geïnteresseerd te zijn, zullen doorgegeven worden
aan STAN. Nieuwe informatie hieromtrent zal gemeld worden op de FB pagina en website van de
wijkraad. Er wordt aangegeven dat er op de buurtapp: Nextdoor een inzamelingsactie is gestart voor
een AED in de Meeuwenstraat. Dit is een actie in samenwerking met de Hartstichting. De wijkraad zal
contact opnemen met de initiatiefneemster om te kijken of we kunnen samenwerken.
6) Bloembollen langs Jan Gijzenkade
Bewoners van de Jan Gijzenkade en Drususstraat hebben in overleg met de gemeente en
Spaarnelanden bloembollen (krokussen en narcissen) geplant in de groenstrook van de Jan Gijzenkade,
het stuk tussen de Romeinenstraat en de Drususstraat. Deze zijn eind mei begin juni uitgebloeid
voordat het nieuwe maaiseizoen van Spaarnelanden weer begint.
Bij het planten van de bollen, is tevens gebleken dat het gras voor een groot deel over het voetpad is
gegroeid. De wijkraad zal contact opnemen met Barbara Munnikes (Spaarnelanden) om te vragen of
dat door Spaarnelanden opgepakt kan worden met een schoonmaakronde.
De bewoners hebben geprobeerd om subsidie te krijgen voor dit bloembollenproject bij het
Leefbaarheidsbudget voor bewoners initiatieven. De gemeente heeft dit echter afgewezen. De
gemeente gaf aan dat bloembollen niet uit dit budget betaald kunnen worden. Dit bevreemdt de
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wijkraad aangezien er juist door de gemeente aangegeven wordt dat het Leefbaarheidsbudget ook
voor groenprojecten bedoeld is. De wijkraad zal navraag doen wat de exacte regels zijn en zal dit
tevens vermelden op de website.
Rina Stroo (Jouw Haarlem) geeft aan dat er veel onduidelijk is over het toekennen van de
Leefbaarheidssubsidie van de gemeente. En dat het voor de bewoners al helemaal niet duidelijk is hoe,
waar en ook hoeveel budget er aangevraagd kan worden. Rina gaat in de Raad vragen stellen om meer
duidelijkheid te krijgen hierover. Het idee wordt geopperd om op de website van de Wijkraad een link
te zetten naar het aanvraagformulier en de regels waaraan voldaan moet worden. Daarnaast
informeert Rina ons dat er is besloten om het budget voor de subsidies te ‘ontschotten’, omdat een
aantal stadsdelen het budget al helemaal opgebruikt heeft en andere stadsdelen (zoals Noord)
nog niet.
7) Verkeerssmileys Jan Gijzenkade/Eksterlaan
In het recente wijkgesprek met de gemeente werd de wijkraad geïnformeerd dat er in onze wijk
tijdelijke verkeerssmileys geplaatst zullen gaan worden, om de snelheid van de auto’s af te remmen.
Deze zullen gefaseerd aan- en uitgezet worden om gewenning tegen te gaan.
Aan de wijkraad werd gevraagd mee te denken over waar deze geplaatst kunnen worden.
Als eerste reactie is de Eksterlaan en Jan Gijzenkade aangegeven, omdat daar vaak (te) hard wordt
gereden. Tijdens de vergadering wordt gevraagd of ze wellicht ook op de Rijksstraatweg geplaatst
kunnen worden. Dit zullen we doorgeven aan Menno Evers (Gemeente). Tevens wacht de wijkraad nog
op antwoord van Menno op de vraag die gesteld is op PLEIO, wanneer deze smileys geplaatst zullen
gaan worden.
8) Wijkkrant nieuwe stijl
In de week voor de wijkraadvergadering, is de nieuwe wijkkrant verspreid onder de buurtbewoners van
de wijken Dietsveld en Vogelbuurt. De wijkkrant is dit keer geheel verzorgd door Jacqueline Kuiter (WR)
en heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen. Ze krijgt complimenten van alle aanwezigen en ook uit de
wijk hebben we veel positieve reacties ontvangen. Jacqueline heeft aangegeven dat het leuk is om
meer input uit de wijk te krijgen. Dus als er een buurtfeest is of er wordt iets anders georganiseerd,
stuur een tekstje met wat foto’s door voor in de nieuwe wijkkrant. Deze oproep zullen we ook
communiceren op FB en de website. Zodoende wordt het een wijkkrant voor, maar ook door de wijk!

9) Ontwikkelingszone Orionweg / Planetenlaan
De gemeente informeert de bewoners van Haarlem hierover middels verschillende informatieavonden
die gehouden worden in de bibliotheek op de Planetenlaan. Op maandag 19 november vindt de derde
infoavond plaats. Rina Stroo (Jouw Haarlem) adviseert iedereen er naar toe te gaan, zodat je weet wat
er gaat gebeuren. Op de website van de wijkraad zal de informatie hierover en de data van de
infoavonden geplaatst worden. Ook zal dit nog gecommuniceerd worden op FB en Nextdoor.
Plannen zijn o.a. sloop van diverse schoolgebouwen aan de Planetenlaan en de bowling op de
Orionweg, waar hoogbouw voor terug komt.
Ook zijn er plannen voor het voetbalterrein van FC Haarlem (draaien van het voetbalveld en bouwen
van een tijdelijke sporthal met schoollokalen voor het Schoter) waarmee in januari 2019 al gestart zal
worden. En in een later stadium verplaatsing van de Dekamarkt en pompstation.
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Opmerking van een bewoners is, dat dit veel extra af- en aanrijd verkeer over de Jan Gijzenbrug met
zich zal meebrengen, hetgeen de verkeersituatie op de Jan Gijzenkade er niet beter op maakt.
10) WBO Noord
Tijdens het maandelijkse WBO overleg, worden de wijkraden geïnformeerd over de Ontwikkelingszone
Orionweg / Planetenlaan. Al hoewel deze ontwikkelingszone niet direct in onze wijk ligt, krijgen we er
toch mee te maken door meer verkeer- en parkeerproblemen.
Een agendapunt tijdens het WBO was doel en draagvlak van het WBO. Wat voegt WBO toe en
op welke wijze zou het WBO positie in kunnen nemen. Hierop gereflecteerd. Wij hebben als wijkraad
aangegeven dat het afschaffen van het WBO niet onze voorkeur heeft. Met name omdat een
overlegorgaan dat weg is niet eenvoudig weer op te richten is. Maar met name ook omdat wij wel wijk
overstijgende onderwerpen en uitdagingen zien. Voorbeelden zijn HOV, sociale veiligheid, enz.
De frequentie van vergaderen kan lager liggen en alle wijkraden zijn verantwoordelijk voor het laden
van de agenda.
Verder nog besproken of het WBO een rechtspersoon dient te worden, vereniging of stichting? Met
name omdat een aantal wijkraden dacht dat een juridische vorm het WBO een sterkere positie geeft
tav de gemeente. Dit werd door Menno Evers genuanceerd omdat de subsidieverordening met zich
meebrengt dat de verkregen subsidie niet aangewend mag worden om te procederen tegen de
gemeente.
De gemeente is, mede ingegeven door de “oranje-beweging” aan het verkennen (Jur Botter) hoe er
anders invulling gegeven kan worden aan burgerinspraak. Onder andere door bijvoorbeeld
burgerpanels in te richten op basis van at random gekozen inwoners.
Ontwikkelproject Orionweg / Planetenlaan leidt tot veel zorg en ophef bij de betrokken wijkraad. In
WBO besproken om een contra-onderzoek uit te laten voeren. Met name de verhoogde
woonintensiteit met bijkomende druk op de leefbaarheid in de breedste zin van het woord is een groot
punt van aandacht. Wijkraad Planetenbuurt zal met steun van WBO verzoek indienen om budget te
verkrijgen voor het onderzoek.

11) Rondvraag:
Een wijkraad lid vraagt of iemand weet of de gemeente weer bezig is met een telling van de auto’s,
aangezien er weer draden over de weg liggen, nu vlak bij de Schoterbrug.
De wijkraad is daar niet van op de hoogte gebracht.
Een bewoners vraagt wanneer de bouwkeet van Boskalis op de hoek van de Spaarndamseweg wordt
opgeruimd. De wijkraad informeert hem dat de gemeente Boskalis toestemming heeft gegeven deze
locatie nog tot eind 2018 te gebruiken vanwege hun werkzaamheden op de Julianastraat en
Rozenprieel.
Een bewoner geeft aan graag een zebrapad te willen over de Jan Gijzenkade ter hoogte van het
kippenbruggetje. De wijkraad geeft aan dat de gemeente dit eerder heeft afgewezen vanwege het feit
dat de JGK een ontsluitingsweg is en een 50 km zone. Gezien het feit dat meerdere bewoners
aangeven dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan, met name ouderen die langzamer lopen of
ouders met kinderen. Het is een onoverzichtelijk punt, vlak bij een bocht en er wordt (te) hard
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gereden.
12) Sluiting:
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

