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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt

d.d. 9 januari 2019

1)

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, wenst alle aanwezigen en ook iedereen in deze wijk een
goed nieuwjaar.
Mededelingen
De secretaris informeert de aanwezigen dat het aanbieden van een bos bloemen aan de burgemeester in december,
als blijk van steun uit onze wijk /wijkraad, goed is ontvangen
De secretaris heeft samen met webmaster de eerste opzet van de website bekeken, het ziet er veelbelovend uit.
Hij zal nog wat punten toevoegen, er is afgesproken dat de site in februari live gaat.

2)

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt een extra agendapunt toegevoegd. 5a) De Nieuwe Democratie.

3)

Ingekomen / Uitgaande post:
Zie bijlage.

4)

Over de AED wordt nog nader gesproken:
Bij de correspondentie van de AED komen wat vragen. Daarop legt de secretaris nog het een en ander uit.
De gemeente heeft STAN (projectleider: Monique Bosscher) ingehuurd om een AED netwerk uit te rollen in
Haarlem. STAN inventariseert de mogelijke locaties en regelt vervolgens de plaatsing en het onderhoud van de
AED die zij plaatsen.
Met de werkgroep, waar ook bewoners aan deelnemen is een eerste opzet gemaakt van geschikte locaties
voor het plaatsen.
Half februari (datum nog nader te bepalen) is er wederom een bijeenkomst , waarbij de Wijkraad ook is
uitgenodigd. Het blijkt dat de, net via de Hartstichtingsactie aangeschafte AED in de Meeuwenstraat en
Gijsbrecht van Aemstelstraat nog niet bekend zijn bij STAN. Dit zal door De secretaris worden meegenomen in het
gesprek. Ook zullen nieuwe plekken worden aangedragen zoals bij: Speeltuin DVS (Clovisstraat 56), Koningin
Emmaschool en gebouw Rode Kruis/Dagcentrum Kennemerhart (Vergierdeweg 50).
De wijkraad is voor aanschaf via STAN. Uit overleg met het WBO blijkt (dat de, via de actie van de Hartstichting
aangeschafte AED niet/moeilijk te verzekeren zijn. Ook het onderhoud ervan moet zelf worden geregeld,
deze kosten komen ten laste van de eigenaar. Door een wijkbewoner wordt aangegeven dat de locaties van de
huidige AED’s te vinden zijn in de EHBO App van het Rode Kruis, deze blijkt echter nog niet volledig te zijn!

5) Gebiedsprogramma 2020
De gemeente heeft het document over het gebiedsprogramma 2020 naar alle wijkraden gestuurd om
door te nemen en te reageren. Er is nog geen tijd gevonden om dit goed door te nemen.
De wijkraad zal dit doorlezen en voor de einddatum een reactie aan de gemeente te sturen.
In eerste instantie was de deadline 25 januari, dit is echter uitgesteld naar 5 februari a.s.
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5a) De heer Pierre van Huit (Christen Unie) heeft een mail gestuurd over de nieuwe stroming in de politiek
“De Nieuwe Democratie”, tevens heeft hij hier tijdens de wijkraad vergadering van 09 januari jl. toelichting
opgegeven .
Deze (landelijke) beweging is ontstaan uit bezorgdheid over het functioneren van onze democratie.
Wethouder J. Botter heeft dit onderwerp in zijn portefeuille.
Omdat deze nieuwe politiek gevolgen kan hebben voor de wijkraden heeft hij ons deze informatie toegestuurd
met de verwachting dat we dit bijtijds kunnen doorlezen en bespreken wanneer dit aan bod komt in bijvoorbeeld
de WBO. Hij verwoordt hierin het wezenlijke verschil tussen:
A) Enerzijds de Participatie democratie: ‘bestuur luistert naar de burgers’ , burgers kunnen dan op gemeentelijk
niveau meedenken en doen met besturen. Dit systeem werkt alleen als de overheid transparanter wordt.
B) Anderzijds de Representatie democratie de ‘tweede kamer spreekt namens de burgers’.
Als groepen burgers gaan werken volgens de nieuwe spelregels van de Participatie democratie en ad hoc
problemen in de wijk willen oplossen dan moet er voor deze zaken ook voldoende financiële middelen
beschikbaar zijn om ze te kunnen uitvoeren.
Het ‘Leefbaarheid Budget’ is eigenlijk het begin hiervan: de bewoners beoordelen/beslissen over de ideeën
die worden ingediend. Gevaar is echter het verwachtingsmanagement.
Pierre van Huit benadrukt dat: ‘De Nieuwe Democratie’ nog ontwikkelt moet worden en geeft de wijkraad
het advies om goed te bedenken hoe ze de wijk het beste kunnen vertegenwoordigen bij het bestuur van de stad.
En adviseert om de vergaderingen van de Commissie bestuur te volgen, indien men meer wil weten over
het beleid.
De voorzitter en de secretaris zullen op 6 februari aanwezig zijn bij de bijeenkomst, georganiseerd door
wethouder Jur Botter.
De voorzitter bedankt Pierre voor zijn uiteenzetting over ‘De Nieuwe Democratie’.
6)

Schouw van de Wijk / Jaarplan
Tijdens de vorige vergadering is al gesproken over het eventueel organiseren van een schouw in de wijk,
om problemen in kaart te brengen en te bespreken met de verantwoordelijke personen binnen de gemeente
(gebiedsverbinder/gebiedsagent/Spaarnelanden etc.). Enige jaren geleden heeft er een schouw plaatsgevonden,
dat resulteerde in een wijkcontract tussen wijkbewoners en de gemeente. Op het voorstel om dit opnieuw
te organiseren wordt positief gereageerd. Aan de schouw zullen de volgende partijen hun medewerking
verlenen: de wijkraad, gebiedsverbinder (R. Vriend), gebiedsagent (R. Kales), Spaarnelanden (K. Steendam) en
wijkbewoners. Na de schouw, wordt een wijkhaarplan opgesteld met actiepunten en afspraken die gemaakt
worden met de desbetreffende afdelingen binnen de Gemeente.
Er wordt geopperd dat er wellicht een wijkbegroting kan komen, volgens voorbeeld in Amsterdam.
Afgesproken dat de secretaris contact op zal nemen met de gemeente om dit te overleggen en in gang te zetten.
Vervolgens zal er in de aankomende Wijkkrant een oproep gedaan worden aan alle wijkbewoners om
punten in te brengen. Hiervoor zal een enquêteformulier worden ontworpen. Dit kan gemaild worden aan
de wijkraad of op diverse punten in de wijk ingeleverd. Tevens zal dit op de website gecommuniceerd worden
en zullen er oproepen geplaatst worden of Social Media (Facebook en Nextdoor).

7)

Rondvraag
● Een bewoner meldt dat een bankje langs de Jan Gijzenkade kapot is, dit heeft hij gemeld bij Spaarnelanden.
Er is een nieuwe besteld en deze zal binnenkort geplaatst worden.
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● Rina Stroo (Jouw Haarlem) heeft vernomen van de wijkraad Vondelkwartier (Hans Kamerling) dat de drempels
op de Eksterlaan worden aangepast, conform de drempel bij de Dekamarkt. Tevens komen er 30 km borden.
De nieuwe bomen die er geplant zijn, zijn er door de hete zomer en niet adequate verzorging slecht aan toe,
daarom worden er in het voorjaar nieuwe geplant.
● Rina vraagt hoe het is met de aanpassing van het fietspad hoek Jan Gijzenkade/Spaardamseweg.
De secretaris informeert haar dat inmiddels de witte pijl met rode verf is overgeschilderd, dit veranderd echter
weinig aan de onveiligheid op dit punt, voor met name fietsers.
Ook blijkt dat de pijl in reliëf nog steeds zichtbaar is (hij is met dikke verf opgezet echter door de lichtinval nog
steeds zichtbaar).
Uit navraag door de secretaris bij de gemeente blijkt dat zij hiervan op de hoogte zijn en inmiddels een nieuwe
opdracht heeft gegeven om de pijl helemaal weg te halen.
Rina vraagt zich hardop af, waarom zoiets niet in 1 keer goed gedaan kan worden en gaat nogmaals navraag
doen bij afdeling beheer en onderhoud, omdat ook zij het nog steeds een erg gevaarlijk punt vindt.
8)

Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

