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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
d.d. 9 maart 2022
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen
- Een bewoner geeft aan dat de stoplichten ter hoogte van de Romeinenstraat op de Vondelweg een
aantal jaar geleden is weggehaald. Dit zorgt ervoor dat mensen die het Openbaar Vervoer
gebruiken van de stad met halte Vondelweg niet veilig over kunnen steken. Pauline legt uit dat een
aantal verkeerslichten is weggehaald mits de verkeersveiligheid gewaarborgd kan worden. In dit
geval kan halverwege gestopt worden op de vluchtheuvel. De voorzitter zal dit via Pleio
aanmerken.
- Een bewoner geeft een onveilige situatie aan op de Eksterlaan ventweg Vondelweg. Deze situatie
zal ook meegenomen worden tijdens de vergadering over verkeersveiligheid op 29 maart. De
bewoner is gevraagd om de melding aan de gemeente te doen.
- Een bewoner geeft aan dat de kruising JGK-Vondelweg voor fietsers onvriendelijk is. Het punt zal
meegenomen worden in het overleg op 29 maart. De bewoner is gevraagd melding te doen bij de
gemeente.
- De nieuwsbrief is weer verspreid.
2. Vaststellen agenda
Agenda is akkoord.
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post
- Smiley op de JGK is geplaatst en verplaatst naar een positie die representatiever is.
- Verslag ontwerpsessie Spaarndamseweg. Remco heeft een compliment gegeven over het stukje in
de nieuwsbrief.
- Bewoner Ooievaarstraat heeft gereageerd op de eventuele mogelijkheden voor
eenrichtingsverkeer in de Zwaluwstraat. De bewoner geeft aan dat dit wel meer druk geeft op de
omliggende straten. Vanuit de WR is het de intentie om de gehele wijk dan onder de loep te nemen
en niet zozeer alleen de Zwaluwstraat eenrichtingsverkeer te maken. De voorzitter neemt de
Eksterlaan wederom mee in het overleg van 29 maart.
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten
Pagina 3, punt 9. 75 bomen onder andere in de Romeinenstraat en Leeuwerikstraat.
Pagina Smiley geplaatst JGK, onhandig geplaatst vanwege verkeersdrempel en achter de bocht. Direct
werk van gemaakt om deze te verplaatsen naar het rechte stuk.
De notulen van de vorige vergadering worden verder goedgekeurd.
Actienummer*

Actiepunt

Status

2021031004

Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer
bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat
is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Lopend

2021051204

Lopend

Opmerkingen

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.
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Actienummer*

Actiepunt

Status

Opmerkingen

2021051206

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials
Voorbeeld groenplan opvragen
Voortgang verkeersveiligheid o.a.
- Smileys
- Matrixborden
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes
- Eenrichtingsverkeer wijk
- Snelheids metingen
Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt
opvragen bij WR
Carla benaderen voor wijkfeest

Lopend

Aandacht in wijkkrant

Lopend

er is nog geen datum geprikt voor de
wandelroute
Opportuun in het voorjaar 2022

Locatie benaderen beschikbaarheid live
vergadering vanaf maart
Update kruizing JGK/Rijksstraatweg

Gereed

2021101301
2021101305
2021111001

2022011201
2022020901

2022020902
2022020903

Lopend
Lopend

Lopend

De WR kan ons adviseren

Gereed

De bewoners die eerder hadden
aangegeven mee te willen werken aan
een wijkfeest geven nu geen gehoor.
Het animo voor organiseren is zeer
laag. Vanuit de WR zal dit niet verder
aangejaagd worden. Pauline geeft aan
dat er subsidie beschikbaar is voor
straatfeesten in het
Leefbaarheidsbudget.

Lopend

5. Verkeersveiligheid – stand van zaken
Op 29 maart om 16.00 staat het gesprek om de verkeersveiligheid van onze wijk door te nemen.
Nog mee te nemen punt: snelheden op de ventweg van de Vondelweg.
6. Bomen in de wijk
De secretaris geeft een samenvatting van de afgelopen weken: Batavierenplantsoen met voorgenomen
plaatsing midden op het veld, Leeuwerikstraat welke gestart zijn zonder informeren bewoners,
Romeinenstraat met extra bomen zonder communicatie naar de bewoners.
Voor de Romeinenstraat is tot een compromis gekomen om de keuze voor de bomen opnieuw aan te
bieden aan de bewoners. Dit zijn compactere, kleinere bomen. Keuzes konden tot en met 6 maart
doorgegeven worden. De reeds geplaatste iepen worden te zijner tijd vervangen door de nieuw gekozen
soort.
Een bewoner geeft aan ook contact gezocht te hebben met de gemeente, onder andere over de plaatsing
van de bomen ten opzichte van kabels en leidingen en de keuze om de bomen slechts aan een kant van de
straat te plaatsen. Ook heeft hij het onderzoek opgevraagd waaruit zou blijken dat de plaatsing geen gevaar
is voor de kabels en leidingen. Hier is nog geen antwoord op gekomen. Klaas heeft veel informatie kunnen
halen uit de gemeentesite onder “projecten”.
De secretaris vult aan dat de plaatsing van de bomen in de Leeuwerikstraat ongelukkig is vanwege de
onmogelijkheid van het parkeren van twee middenklassers auto’s tussen de bomen. Hier is rechtstreekse
communicatie over met de bomers van de straat om tot een oplossing te komen. Dit zou eventueel het
verplaatsen of verwijderen van bomen betekenen.
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7. Groenbeleid
Inspraak op het groenbeleidsplan kan tot 25 maart. Het is tot stand gekomen in samenwerking met diverse
organisaties. De intentie is om groen te laten groeien in zowel openbare ruimtes als privé terrein
(stimuleren bewoners).
Vuistregel: 3 bomen zichtbaar - 30%bladerdek - 300 meter vanaf een park
- 4 routes met allen een apart financieel plaatje:
o Route 0: Haarlem investeert niet en verliest groen
o Route 1: Haarlem gaat op groen in 2050, basismaatregelen met beperkte verbeteringen
o Route 2: Haarlem gaat op groen n 2040, jaarlijks actief kansen creëren
o Route 3: Haarlem gaat op groen in 2030, meest intensieve traject.
- Participatie
Er worden bijeenkomsten georganiseerd, zogenoemde “groendagen” onder andere om bewoners
te stimuleren en te activeren.
- Wat betekent het plan voor onze wijk
Onze buurt is versteend waardoor er extra aandacht is.
Eenieder wordt gevraagd om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid. Vanuit de WR worden de
volgende vragen gesteld:
- Een bewoner vraagt of bij de financiële onderbouwing ook rekening is gehouden met structurele
kosten na de initiële opzet.
- Vraag afweging hoofdbomenstructuur zijde JGK
8. Onderwerp voor jaarvergadering 2022
● Opening
● Algemeen jaarverslag 2021 (secretaris)
● Financieel jaarverslag 2021 (penningmeester)
● Goedkeuring kascommissie
● Verkiezing wijkraadleden
Voorstelronde en taken. Aftredend en herkiesbaar
Pauze
● Nieuwe democratie?
● Rondvraag
.
9. Rondvraag
- Bewoner vraagt om de link Stadionsplein/Orionzone, deze is niet te vinden op de site van de
gemeente. Secretaris vraagt op bij Jouw Haarlem
- Manifest wijkraden – deze WR wil faciliterend zijn. Het manifest is niet ondertekend. Wel is een
vraag gesteld over de participatieladder. Er wordt ook een verschil gemaakt tussen participatie en
inspraak.
- Kascommissie
Er wordt nog iemand gezocht voor de kascommissie. Een deelnemer meldt zich aan als vrijwilliger.
- Een bewoner vraagt wat de status is van de JGK West. De doorlooptijd is erg lang, de reactie volgt
in de Nota van Antwoorden.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is de jaarvergadering en gepland op 13 april
2022 om 20.00 uur.
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Actienummer*
2021031004
2021051204
2021051206
2021101301
2021101305
2021111001

2022011201
2022020901

2022020902
2022020903
2022030901
2022030902
2022030903

Actiepunt
De voorzitter legt vraag gedeelde auto’s
neer bij Pleio: is de gemeente op de hoogte,
wat is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Status
Lopend

Opmerkingen

Lopend

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials
Voorbeeld groenplan opvragen
Voortgang verkeersveiligheid o.a.
- Smileys
- Matrixborden
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes
- Eenrichtingsverkeer wijk
- Snelheids metingen (ventweg Vondelweg)
- oversteekplaats bushalte Vondelweg
Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt
opvragen bij WR
Carla benaderen voor wijkfeest

Lopend

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.
Aandacht in wijkkrant

Locatie benaderen beschikbaarheid live
vergadering vanaf maart
Update kruising JGK/Rijksstraatweg
Groenbeleidsplan, sprekers benaderen
Jaarvergadering
Link info Stadionsplein/Orionzone
Kascommissie controle

Gereed

Lopend
Lopend
Lopend

er is nog geen datum geprikt voor de
wandelroute
Opportuun in het voorjaar 2022

Lopend

De WR kan ons adviseren

Gereed

De bewoners die eerder hadden
aangegeven mee te willen werken aan
een wijkfeest geven nu geen gehoor.
Het animo voor organiseren is zeer
laag. Vanuit de WR zal dit niet verder
aangejaagd worden. Secretaris geeft
aan dat er subsidie beschikbaar is voor
straatfeesten in het
Leefbaarheidsbudget.

Lopend
Nieuw
Nieuw
Nieuw

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

