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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 9 februari 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
Mededelingen 

- Manifest wijkraden Haarlem 2022 
- Startnotitie Skaeve Huse 

Krijgt verder vorm. Wordt een clausule opgenomen dat wanneer blijkt dat de locatie niet voldoet, 
naar een andere locatie gezocht kan worden. 

- Planten van bomen in onze wijk 
Wordt als agendapunt behandeld later in de vergadering 

- Metingen luchtkwaliteit 
Stukje gemaakt voor de wijkkrant. Een wijkraadslid houdt verdere ontwikkelingen in de gaten. 

 
2. Vaststellen agenda  

Planten van bomen in onze wijk wordt toegevoegd. Agenda is verder akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Bewoner heeft ons een artikel uit het Haarlems Dagblad gestuurd over het plan voor 

eenrichtingsverkeer in Leidsebuurt. Voorzitter heeft contact gezocht met de betreffende wijkraad. 
WR Leidsebuurt kan ondersteuning/advies geven wanneer nodig. 

- Voorzitter WR de Krim deelt hun opgestelde Manifest wijkraden Haarlem 2022 met een 
steun/instemmingsverklaring voor ondertekening. Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt zal intern 
bespreken of het Manifest ondertekend wordt. 

- Bewoners Land in Zicht delen opiniestukken over windturbine met ons en een aantal andere 
wijkraden 

- De wijkagent geeft aan dat tekstkar met 30 km zone (vooralsnog) in de 2e week van februari op de 
Eksterlaan wordt geplaatst. 

- Fietsen op trottoir 
Wordt aandacht aan besteed in de wijkkrant 

- Een bewoner geeft aan dat zij dicht bij de Koningin Emmaschool wonen en ervaren dat er veel 
minder overlast is/ lijkt. Nu kan het wel zo zijn dat dit mede ten gevolge is van het weer. Maar voor 
zover de bewoner  heeft begrepen worden de jongeren ter plaatse aangesproken en dat lijkt te 
werken. 

- Actiepunt 2021101302 (onbereikbaarheid stoepen): bewoners ervaren dat stoepen sinds 2 a 3 jaar 
ook vaak gebruikt worden als fietspad. Het is niet meteen begonnen na aanleg van de verhoogde 
kruisingen, maar is wel een risico voor met name ouderen en kleine kinderen. Er wordt door 
sommigen flink doorgetrapt. 

- Vraag: de Sint Bavostraat (laatste stukje voor Rijksstraatweg) is enige jaren geleden gewijzigd in 
éénrichtingsstraat vanwege verkeersdruk dependance Koningin Emmaschool. Dependance is er 
inmiddels niet meer, er is wel nieuwbouw. Door deze éénrichtingsstraat moet een deel van de 
buurt fors omrijden door meerdere straten met hobbels om richting Rijksstraatweg te komen. Het  
voorstel van de bewoner is dat dit laatste stukje Sint Bavostraat weer gewoon 2 richting verkeer 
wordt. Verwacht ook niet dat er veel auto’s uit nieuwbouw van Emmaschool komen. 
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- Verrommeling buurt: Een bewoner geeft aan dat in zijn straat voortuinen zijn. Hij ziet dat een 
aannemer zijn voortuin gebruikt als tijdelijke opslag voor af te voeren (oud) bouwmateriaal e.d. Hij 
vraagt zich af of de gemeente hier ook op let en mensen kan aanspreken. Het is natuurlijk wel 
privégrond, maar het is geen gezicht. 

- Bomen in de wijk: zeker niet op tegen, maar graag de check of er goed is nagedacht over 
wortelgroei in relatie tot aanwezige kabels en leidingen onder stoepen. Daarbij, auto’s parkeer je 
tussen de bomen in. Misschien een idee om tussen de bomen de parkeerplaatsen te ‘markeren’ om 
te voorkomen dat 1 auto die ongelukkig staat 2 plaatsen in bezit gaat nemen. 

- Aandacht voor bijlage Velserboog. Misschien een idee om contact te leggen met (politieke partijen) 
Haarlem, Zandvoort, Heemstede, en Bloemendaal als medestander voor de Velserboog? Samen sta 
je sterker in discussie met MRA. 

-  
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer 

bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat 
is het plan hierachter? 

Lopend  

2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 
iets voor onze wijk is.  

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

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021101301 Delen informatie wandelroute week van de 
eenzaamheid op Socials 

Lopend er is nog geen datum geprikt voor de 
wandelroute 

2021101302 Aandacht besteden in de Wijkkrant 
“leefbaarheid in onze wijk” over 
(on)bereikbaarheid stoepen 

Gereed Wijkkrant februari 

2021101305 Voorbeeld groenplan opvragen Lopend Opportuun in het voorjaar 2022 
2021111001 Voortgang verkeersveiligheid o.a. 

- waar waren de smileys afgelopen 
december? 
- Wijkagent pingen eind feb betreffende 
beloofde matrixborden in maart 
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes 

Lopend  

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022011202 Wijkfeest op agenda februari Gereed  
2022011203 Stukje wijkkrant luchtkwaliteit Gereed  
2022011204 Stukje wijkkrant verkiezingen WR leden Gereed  
2022011205 Vraag m.b.t. niet-dichtzetten containers 

tijdens oud&nieuw 
Gereed Gemeente gemaild, gevraagd om op 

de lijst bij Spaarnelanden zetten 
 

5. WBO terugkoppeling 
- Stilgestaan bij overlijden. 
- 30km beleid is besproken, uitvoering beleid per wijk is niet bekend. 
- Roerdompplein, meldingen bij Gemeente/handhaving i.p.v. politie. Politie leek niet op de hoogte 

van de onrust bij de school. Er wordt gekeken of de instanties elkaar op de hoogte houden. Advies 
richting bewoners is om de melding bij zowel de Gemeente te doen als de politie. 

- Manifest wat voorgesteld is door De Krim wordt inhoudelijk door de WR leden apart besproken. 
 

6. Verkeersveiligheid – stand van zaken 
Gemeente ambtenaar Verkeer heeft voorgesteld om een bijeenkomst met 
handhaving/wijkagent/verkeersveiligheid/WR te organiseren. In het achterhoofd kan gehouden worden dat 
wellicht een wijkcontract een mogelijkheid is. 
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De opgegeven snelheden zijn niet volledig. Er wordt slechts gebruik gemaakt van een bepaald type 
navigatiesysteem. Er zijn wel metingen van de lussen, maar die moeten apart opgevraagd worden bij de 
Gemeente. Dit wordt opgepakt. In het algemeen wordt onvolledige data gebruikt waarbij conclusies 
getrokken worden die het gevoel van bewoners bagatelliseert. Dit onderwerp moet ook zeker getafeld 
worden bij het gesprek met Michiel Evers.  
 
Smiley is geplaatst op JGK. Matrixbord Eksterlaan staat in de planning voor tweede week februari. 
 
De voorgenomen 30km straten worden pas opnieuw ingericht wanneer groots onderhoud is gepland. 
Concreet zal de Eksterlaan aangepakt worden met nieuwe borden en markeringen op de weg. Voor de JGK 
is het onduidelijk. Deze straat is al ingericht als 30km weg, echter moeten de borden nog aangepast 
worden. Onduidelijk is of nu gewacht wordt op groot onderhoud voor deze straat of dat deze handeling wel 
gedaan kan worden. 
 
Een wijkraadslid zal de stand van zaken met betrekking tot de actiepunten weer naar de actiegroep en 
betrokken versturen. Een aanwezige wordt gevraagd om als bewoner aanwezig te zijn bij de afspraak met 
Beleidsambtenaar Verkeer.  
 
Er wordt een suggestie gedaan om plantenbakken te plaatsen op de hoeken van de straten in plaats van 
paaltjes. Secretaris en Voorzitter nemen dit mee.  
 

7. Startnotitie project Stadionsplein (Orionzone) 
Een deelnemer adviseert B&W besluitpunten in de gaten houden. De WR had nadrukkelijk gevraagd 
hiervan op de hoogte gehouden te worden, echter is dit toch niet gebeurd. De startnotitie is er nu, dus dit 
punt zal in de gaten worden gehouden. 
 

8. Onderwerp voor jaarvergadering 2022 
Wordt in een nader overleg opgepakt. Agendapunten zijn nog steeds welkom. 
 

9. Planten van bomen in de wijk 
Het planten van bomen moet hittestress tegengaan. 
 
Secretaris geeft aan dat zij gesproken heeft met de opzichter van de Antea groep die bezig was met het 
graven van de boomgaten 
 

- Spaarnelanden – vervangen van slechte bomen, doorlopend groen onderhoud 
- Gemeente – 1700 bomen die extra gepland moeten worden 
- Gemeente - 75 extra bomen Romeinstraat en Leeuwerikstraat 

 
Voor het tweede traject zijn bewoners binnen Haarlem opgeroepen om input te leveren waar welke bomen 
gewenst zijn. Op basis hiervan zijn de keuzes gemaakt voor het planten van de bomen. 
 
Intentie is om een week voor aanvang van de werkzaamheden een schrijven bij de bewoners af te leveren. 
Dit is niet gebeurd voor de Leeuwerikstraat. Voor de Romeinstraat heeft de aannemer beloofd dit alsnog te 
doen. Dit project zal de tweede helft van februari uitgevoerd worden. 
 
Binnen onze wijk zijn op het Dietsveld gaten gegraven midden in het voetbalveld. Het planten van de 
bomen kon op het laatste moment tegengehouden worden en in de bestaande plantenbakken geplaatst 
worden. De WR is teleurgesteld dat de communicatie zo slecht verloopt. Daarnaast wordt te weinig 
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gekeken naar de bewonerswensen. Rina geeft aan dat ze het stukje participatie zal navragen binnen de 
Gemeente. 
 

10. Rondvraag 
- De organisatie van het wijkfeest moet op gang gaan komen. Een wijkraadslid heeft eerder 

aangegeven hier een voortrekkersrol in te willen spelen. Secretaris neemt contact op met een 
wijkraadslid om te vragen naar haar ideeën.  

- Een deelnemer geeft aan dat de besproken startnotities vrij inzichtelijk zijn. Als men geïnteresseerd 
is, kun je deze via de gemeente site inzien. 

- Secretaris vraagt of de volgende vergadering weer live zou kunnen. Hier wordt enthousiast op 
gereageerd. Secretaris zal contact opnemen om de vergaderzaal af te huren.  

- Een wijkraadslid geeft aan dat er geluiden zijn dat de grote windmolen geplaatst kan/zal worden in 
Land in Zicht. Wanneer men meer informatie wil over de situatie met betrekking tot groene 
energie, dan kan gekeken worden naar: https://bewonerslandinzicht.com 

- Ewald geeft aan dat er hinder is voor het parkeren van auto’s op de hoeken, met name in de 
Lijsterstraat. Voorzitter geeft aan dat Ewald eventueel melding kunt maken bij de gemeente via de 
website voor paaltjes. De aanvraag komt dan uit bij het Klant Contact Centrum (KCC) en via hen 
wordt Spaarnelanden ingeschakeld. Daarnaast is het aanvragen van een plantenbak wellicht een 
optie. Secretaris vraagt of Ewald de WR op de hoogte kan houden. 

- Een wijkraadslid geeft aan dat er communicatie is geweest met de nieuwe projectleider om de 
openstaande punten van het kruispunt JGK/Rijksstraatweg. Na aandringen worden de openstaande 
punten alsnog opgepakt. Als WR houden we dit in de gaten.  

 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 09 maart 2022 om 20.00 uur. 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer 

bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat 
is het plan hierachter? 

Lopend  

2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 
iets voor onze wijk is.  

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

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021101301 Delen informatie wandelroute week van de 
eenzaamheid op Socials 

Lopend er is nog geen datum geprikt voor de 
wandelroute 

2021101305 Voorbeeld groenplan opvragen Lopend Opportuun in het voorjaar 2022 
2021111001 Voortgang verkeersveiligheid o.a. 

- Smileys 
- Matrixborden 
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes 
- Eenrichtingsverkeer wijk 
- Snelheidsmetingen  

Lopend  

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022020901 Een wijkraadslid benaderen voor wijkfeest Nieuw  
2022020902 Locatie benaderen beschikbaarheid live 

vergadering vanaf maart 
Nieuw  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Nieuw  
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 


