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AGENDA 
 

DIGITALE WIJKRAADVERGADERING 
d.d. 13-10-2021 

 

 

1. Opening en mededelingen 
- Thema vergadering op 10 november: Verkeersveiligheid in de wijk 
- Nieuwsbrief november ligt bij drukker 
- Week van de eenzaamheid 
- Mobiliteitsplan, Nota van Antwoord 
- Verkeersveiligheid, Nota van Antwoord 
- Milieuzone per 1 januari 2022 in centrum van Haarlem 
 

2. Vaststellen agenda  
 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 

 
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 

 
5. Energiepark Schoteroog 

 
6. Wijkgesprek van 12 oktober 2021 
 
7. Gemeenteraadsverkiezingen: wat speelt er in onze wijk? 
 
8. WBO 

 
9. Verzoeken om woonruimte aan Wijkraad (woonwagenbewoners, kunstenaars) 

 
10. Herplantingslijsten en verzoek om groenplan te maken voor wijk 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 

De volgende vergadering is gepland op 10 november 2021 om 20.00 uur. 
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Actienummer* Actiepunt Actiehouder Status Opmerkingen 

21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 
Rijksstraatweg 

Carla Lopend Twee maal gemeld, nu doorzetten naar 
Rizgar. Carla geeft de meldnummers 
door. ACTIE Pauline. Lussen worden 
doorgegeven aan de gemeente via 
Martin ACTIE Martin 

2021031002 Bert-Jan stuurt de bevindingen kruising door 
naar de betreffende ambtenaar met 
uitnodiging om ter plekke te kijken 

Martin Lopend Alleen controle elektronica is nog niet 
afgerond 

2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Martin Lopend  

2021031004 Bert-Jan legt vraag gedeelde auto’s neer bij 
Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat is 
het plan hierachter? 

Bert-Jan Lopend  

2021051201 Smiley op Jan Gijzenkade Bert-Jan Lopend contact houden met Rizgar, smiley 
geplaatst op de Vondelweg, voorbij 
Hekslootpolder richting Ziekenhuis 

2021051202 werkgroep “Verbeteren proces meldingen 
openbare ruimte”  

Allen Lopend Wie van de wijkraadsleden wil in deze 
projectgroep komen? 

2021051203 Interview Cultuurtuin nieuwsbrief november Jacqueline Lopend Interview komt in de wijkkrant van 
februari 2022 

2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Pauline/ Bert-
Jan 

Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 
iets voor onze wijk is. 

2021051206 Facebook Campagne starten om meer leden 
te werven voor vergroten bereik 

Jacqueline Lopend  

2021060901 Eenzaamheid op agenda september Barbara Gereed   

2021060902 Pauline overlegt met gebiedsverbinder 
selectie mensen zijn uitgenodigd voor 
informatieavonden en/of bewonersavonden 

Pauline Lopend   

2021090901 Vraag laadpalen beleid Pleio Bert-Jan Nieuw  

2021090902 Laadpalen op agenda vergadering okt Barbara Nieuw  

 
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 


