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AGENDA 
 

DIGITALE WIJKRAADVERGADERING 
d.d. 10-02-2021 

 

 

1. Opening en mededelingen 
 
Mededelingen 
- Nieuwsbrief 
- Inbraken in busjes 
 
2. Vaststellen agenda  
 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
 
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21011301 Voorzitter vraagt wat het beleid is rondom het 

plaatsen van paaltjes om parkeren te 
voorkomen 

Nieuw  

21011302 Artikel opnemen in wijkkrant en social kanalen 
met meer achtergrondinformatie over de 
functie van penningmeester 

Nieuw  

21011303 Vacature tekst aanscherpen Nieuw  
21011304 Vacature uitzetten bij vrijwilligersplein.  Nieuw  
21011305 Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen om 

feedback te bespreken en door te nemen op 
de volgende punten: 

- Lussen 
- Haaientanden 
- Bord 
- Oversteken Van Houtgraaf naar 

Sushi Point duurt drie rondes 
- Hoge stoepen bij de Deka 

Nieuw  

21011306 Beoordelen of punten in actie 21011305 
volledig zijn of aangevuld moeten worden 

Nieuw  

21011307 Passage afdwingen “grote” woning bij enkele 
bewoner vanaf 2030 opzoeken 

Nieuw  

21011308 Toetsing criteria voor goedkeuring 
woonsplitsing opvragen en opnemen in 
komend WBO overleg 

Nieuw  

21011309 Notities met betrekking tot Reparatieplan C 
adresseren in de WBO vergadering 

Nieuw  

21011310 Vragen om helderheid over drugshandel 
financiën van betrokken 

Nieuw  

21011311 Optie Waarderpolder polsen bij Jouw Haarlem Nieuw  
21011312 In het volgende WBO overleg polsen of actieve 

betrokkenheid vanuit onze Wijkraad gewenst 
is vanuit de nu betrokken wijkraden  

Nieuw  
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21011313 Agendapunt “actiepunten” als vast actiepunt 
opnemen 

Nieuw  

21011314 Navragen  wat het beleid voor de 
jaarvergadering 2021 is 

Nieuw  

21011315 Communiceren dat geen actie op de 
containers JGK meer nodig is 

Nieuw  

21011316 Kijken naar invulling Wijkschouw 2021 Nieuw  
*Actienummer bestaat uit datumvergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 

 
5. Eenzaamheid in de wijk 

 
6. Evalueren splitsen woningen 

 
7. Status update participatietraject Domus Plus en Skaeve Huse 

 
8. Rondvraag 

 
9. Sluiting 

De volgende vergadering is gepland op 10 maart 2021 om 20.00 uur. 


