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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

8 juni 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering, geeft de volgende agendapunten aan: 
INFO: Nieuwsbrief Juli 2022 wordt binnenkort verspreid; WZZO-Tuinvereniging heeft een uitnodiging 

gestuurd; Agendapunten vaststellen; Plannen Boerderij Vergierdeweg   
Uitnodiging ontvangen: Plannen herinrichting Spaarndamseweg richting POL 
Stadsmakercongres 10+11 juni 2022 doel de impact van het samen stad maken en versterken. 
gehouden in de Koepel. 

Actielijst punt 11 m.b.t. de kruising Jan Gijzenkade wordt geactualiseerd. Voorzitter heeft zijn actiepunten 
afgehandeld, nog niet digitaal en bijwerken;  
Communicatie met gemeente is lopend; 
WBO, weinig jongeren sluiten aan ook aanwezigheid WR-leden valt tegen;  
Gaat via PLEIO vraag stellen over de plaatsing van de Smileys in Noord. 
Voorstel Posters ophangen in de buurt met actiepunten wordt September 2022 
Wijkraadslid heeft bij de Vrijwilligers Centrale aangegeven dat WR-DV op zoek is naar 
invulling van de positie secretaris of medewerker/ster en de daarbij horende taken. 

Verkeersveiligheid: 

1) Advies inspreken in de Commissie Beheer. Wijkraadlid was in juni in gesprek met Pim Lemmens over de 
verkeersveiligheid in buurt D-V  i.v.m. ’n lege telefoon en ontbreken schriftelijke info moest de ambtenaar 
afhaken, wordt vervolgd.  
Punten gesprek:  
2) Parkeeroverlast, Auto’s met 2 wielen op de stoep is tot op heden verboden, gaat binnenkort 
aangepast worden in het verkeersvergunningen beleidsplan. 
Paaltje(s) op hoek Zwaluw- Gruttostraat in 1e instantie afgewezen, opvolgen in het Verkeersbeleid, 
Stilstaan en parkeren binnen vijf meter van een kruising is verboden.  
Wijkraadslid: De gemeente zou in moeten zetten op 1-richtingsverkeer in de hele stad, zodat het 
percentage autoschades in de wijken drastisch naar beneden gaat. 
Deelnemer: Gebrek aan parkeerruimte leidt tot parkeer willekeur 
Deelnemer: Verkeersspiegels, zoals op de Jan Gijzenkade, zij zorgen voor veiligheid en zeer aan te bevelen! 
 
 
Kruising JGK / Rijkstraatweg: 
Wijkraadlid: Bij de aanleg heeft een aantal omissies plaatsgevonden , hierover heeft hij een overzicht 
naar de Gemeente gemaild, deze informeert dat men inmiddels al veel problemen heeft opgelost 
resterend:  
1)  te hoge drukpunten op de verkeerslichtpalen voor oversteken,  
2) lang wachten oversteken (Oorzaak? Busverkeer moet binnen 8 minuten van Delftplein > Station). 
3) JGK > Rijkstraatweg zit een lus in de weg deze registreert alleen auto’s geen fietsers zonder auto 
     een van de 2 vakken krijgen de fietsers geen groen licht. 
Overdracht beleid verkeerszaken bij de gemeente zorgt ook voor verlenging duur van oplossingen. 
Tot zover de laatste info via de Gemeente, WIjkraadslid zal dit probleem aangeven via het meldpunt. 

Startnotitie Orionzone: Deelnemer informeert of WR-DV wel voldoende informatie ontvangt? 
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Dit omdat de Gemeente de plicht heeft om de omliggende Wijkraden hierover te informeren, doorgaans 
digitaal. Gemeente verwacht dat Wijkraden met enige regelmaat de website checken.  
   
Deelnemer: Er wordt geklaagd over betrokkenheid van andere Wijkraden, hij vindt 
dat zeker WR-De Krim moet aansluiten vanwege hun oversteek Randweg richting Zaanenlaan. 
De gemeente vindt betrokkenheid van andere Wijkraden niet wenselijk omdat zij geen 
belanghebbend zijn. 
Verbetering/herinrichting  park Schoterbos wordt als kwalitatief uitstekend ervaren. 

Herinrichting Spaarndamseweg > Pol er is een goede manier van inspraak geven, aan bewoners 
van de Spaarndamseweg en de woonboten. 
Verbeteringen: Vanaf de Vondelweg naar de woonboten wordt het wandelpad verbeterd, dit  
is ook 30-km gebied. Woonbootbewoners zien graag een recht-scheidingspad.  
Parkeren: Vissers aldaar hebben de gewoonte hun auto in het zompige gras te parkeren, 
er komen parkeerplekken vóór het 30km gebied met parkeerlussen aan het eind,  
nieuwe paden in het groen, nieuwe betegelde parkeerplekken t.o. de woonboten voor de bewoners, 
alles in goed overleg met de uitvoerder Witteveen en Bos. 
Zijdelingse info: Het fiets- voetpad langs de Slaperdijk wordt tzt ook aangepakt. 

Skaeve Huse (Boerderij Vergierdeweg ) – Informatie Wijkraadslid 

Er zijn 2 werkgroepen: 1) Verbouwing boerderij  2) Hoe staan we tegenover en gaan we om met 
minder sociale personen?  Gemeente  Haarlem werkt samen met o.a. WR-Vondelkwartier 
en met de gemeente raadsleden die over dit project gaan. 
Punten van aandacht zijn beveiliging, verlichting (verdient aandacht mede i.v.m. de vele vogels die in 
de Hekslootpolder verblijven), Voorzitter vereniging Hekslootpolder heeft al het een en ander 
bereikt voor de Hekslootpolder, hij ziet echter ook het belang van het behoud van de uit de 17e eeuw 
stammende boerderij (brochure beschikbaar). 
De sportverenigingen t.o. de boerderij maken zich enigszins zorgen over de nieuwe bewoners, 
Buurtbewoners zijn bang voor overlast in de vorm van rondhangen op het Marsmanplein, het 
shopping-plein van de omliggende wijken. WR-DV maakt zich geen zorgen over het uitwaaieren 
van bewoners richting Dietsveld / Vogelbuurt. Verwachten niet of nauwelijks impact. 
Bovendien geldt de regel: Indien bewoners zich niet aan de gedragsregels houden lopen ze he risico om 
uit het project te worden gezet. Tijspanne: volgens wijkraadslid start het Project over 4 à 5 jaar. 
Een vaste groep die aansprakelijk voor de gedragsregels, het zijn geen drugsgebruikers. 
Er is een telefonisch noodnummer voor calamiteiten, de sloot richting de Begraafplaats wordt verbreed. 

Vraag voorzitter: Betrokkenheid, hoe kunnen we meer buurtbewoners enthousiasmeren, er lijkt weinig 
animo voor de Wijkraad, alleen als er zich problemen in de wijk voordoen manifesteert men zich wel, 
als er geen Hot items zijn verzwakt de interesse. 
 
De Wijkraad probeert te faciliteren en te verbinden en doet dit niet voor persoonlijk conto 
maar voor de wijken. Doet namens de wijk onderzoek of enquêtes.  
Wijkraadlid geeft aan dat we intermediair zijn tussen de wijken en de gemeente, zoals bijvoorbeeld 
plaatsen spiegels Jan Gijzenkade of tijdens het bomenplant project afgelopen zomer. 
Misschien kunnen we middels posters in de buurt een spreekuur aankondigen voor buurtproblematiek. 

Voorzitter vraagt zich af of we tevreden moeten zijn met de gang van zaken in de buurt, met meer leden 
zouden we de taken beter kunnen verdelen.  
Deelneemster zegt de Wijkraad blijft een belangrijk fenomeen om de buurt aangelegenheden/problemen 
op te pakken en/of op te lossen. 
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Volgens de politiek is de Wijkraad belangrijk, wij willen gehoord worden en horen ook graag van 
de ambtenaren als iets echt niet kan.  
Oplossing? Bij het niet vinden van gehoor bij de ambtenaar direct naar raadsfractie gaan, 
Hoewel, wij willen wel graag samenwerken met de ambtenaren maar zij niet zo graag met ons. 
Beleidsuitvoerder zou werkbare oplossingen moeten bedenken soms missen we 
nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de ambtenarij. 

14 juni 2022 Klankbordgroep Orionzone – Plangebied Sportweg samenwerking WR-DV, wij 
werken samen met WR-Vondelkwartier, als het gaat om projecten zoals de Hekslootpolder of vernieuwing 
Spaarndamseweg.   

WBO vragen laten doorzetten naar de politiek werkt niet erg soepel en zaait verdeeldheid binnen 
de leden. 

Deelneemster vraagt zich af, waarom er voor 7 miljoen aan renovatie van 
het Houtplein wordt besteed ipv aan de gewone buurten bijvoorbeeld de Vogelbuurt . 
Een en ander zal te maken hebben met economisch belang, een mooie stadsentree weegt 
zwaarder dan een opgeknapte gewone wijk. Tevens is het Houtplein belang voor de doorvoer 
van het stadsvervoer. 

Wijk- buurtweetjes: Het slingermaaien van de oever Jan Gijzenkade levert een mooie diverse 
groenstrook op, tevens goed voor insecten. Bord met info ‘natuurvriendelijke oever’ staat 
Reparatie straatmeubilair-lantaarnpalen Vondelweg  vernield door de aanrijding met een auto 
Meldpunt geeft aan “opgelost” echter reparatie is nog niet uitgevoerd. 
Vraag Wijkraadslid: Dock geeft aan dat er budget is voor “Lief en Leed straten” attenties naar je buren 
is ook nog een ander potje voor: Socialisatie Project. 
Hekslootpolder weide info: De door crowdfunding gerealiseerde koeienparasol in inmiddels door  
de koeien van Boer Dijkzeul met veel enthousiasme, ivm de extreme hitte, dankbaar in gebruik genomen . 
Saignant detail: In de Hekslootpolder mogen geen hoge bouwprojecten worden gepland. 


