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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

9 juni 2021 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

- Eenzaamheid 
De secretaris heeft een afspraak gehad met een medewerker van Dock. Interessant gesprek om 
eenzaamheid in de buurt onder de aandacht kunnen brengen. Na de zomer reces op de agenda 
zetten.  

 
2. Vaststellen agenda  

Agenda is akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Mail ontvangen Skeave Huse 
- Verslag met wethouder Rog over het WBO 
- Brandbrief bewonerscommissie Land in Zicht met betrekking tot plannen Schoteroog 
- Brief over herinrichting Spaarndamseweg 
- Brief nieuwe laadpaal Vondelweg ter hoogte van Willibrordstraat 

 
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 

Rijksstraatweg 
Lopend Tweemaal gemeld, nu doorzetten naar 

Rizgar. Wijkraadslid geeft de 
meldnummers door. Lussen worden 
doorgegeven aan de gemeente. 

2021031001 Eind mei besluiten of braderie door kan gaan Gereed Op volgend overleg plaatsen 
2021031002 Voortzitter stuurt de bevindingen kruising 

door naar de betreffende ambtenaar met 
uitnodiging om ter plekke te kijken 

Lopend Alleen controle elektronica is nog niet 
afgerond 

2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Lopend  
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer bij 

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

Lopend  

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

2021051202 werkgroep “Verbeteren proces meldingen 
openbare ruimte”  

Lopend Wie van de wijkraadsleden wil in deze 
projectgroep komen? 

2021051203 Interview Cultuurtuin nieuwsbrief november Lopend  
2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 

iets voor onze wijk is. 
2021051205 Gebiedsverbinder stuurt informatie door 

en/of brengt secretaris in contact m.b.t. 
alternatieven voor windmolens energiepark 
Schoteroog 

Gereed Contact houden met Rizgar 

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

Lopend  

 
5. Participatie Energiepark Schoteroog 
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De secretaris bedankt in het bijzonder de bewoners van Land in Zicht en de afgevaardigde 
Wijkraad Indische buurt Noord. Na contact met de gemeente bleek dat er reeds contact was 
gezocht met de bewoners, helaas waren de Wijkraden niet benaderd. 
Jouw Haarlem is niet blij met de plannen. 
 
Twee bewoners geven aan dat ze niet uitgenodigd waren voor de bewonersavonden. Ter 
achtergrond: het gebied is bestempeld door de gemeente als potentieel voor groene energie. Het is 
dan wachten op een initiatiefnemer. Deze kwam in de vorm van Afvalzorg en een plan voor 
zonnepanelen is geopperd. Tijdens de bewonersavonden is gesproken over de impact hiervan. De 
zonnepanelen an sich zijn acceptabel. De windmolens, echter, is aanvullend gekomen. Vanuit de 
bewoners is de windmolen niet acceptabel. Qua politiek PvdA, D66, SP aantal lokale partijen zijn 
ook tegen. 
 
De commissie is niet tegen energie transitie, echter de manier waarop dit nu gaat met daarbij de 
consequenties voor de bewoners, kunnen niet. 
 
Nieuw Noord West is een BV die windmolens exploiteert. Er worden al twee jaar plannen 
gemaakt om de windmolens te realiseren. Het is echter nog geen formeel feit, er wordt op dit 
moment voorgesorteerd op de plannen. Totdat de plannen formeel gepresenteerd worden, kun je 
niets doen. 
 
De secretaris heeft bij Peter van Asselt neergelegd dat de Wijkraad onderdeel wil zijn van het 
participatieproces. Karina zal hetzelfde doen. 
 
Secretaris zal met de gebiedsverbinder overleggen dat het uitermate vreemd is dat slechts een 
selectie mensen zijn uitgenodigd voor informatieavonden en/of bewonersavonden.  
 
Twee deelnemers gaan het gesprek aan met de eigenaar van de windmolens. Daarnaast wordt 
formeel gevraagd wat de randvoorwaarden zijn voor het plaatsen van de windmolens (bijv. 600 of 
350 meter afstand). 
De betrokken partijen zullen elkaar op de hoogte houden. 
 
6. Terugkoppeling WBO overleg 
Dietsveld /Vogelenbuurt wordt bestempeld als een wijk, in dit geval een groene wijk. Dit gaat 
echter niet op. Aandachtspunt. 
 
De voorzitter bespreekt het programmadoel. In de praktijk komt het erop neer dat er slechts twee 
punten onder de WBO vallen: kwalitatief wonen in Noord en creëren meer ruimte om te spelen. 
Voorzitter vraagt of wij als Wijkraad dit actief willen oppakken. 
 
Ander initiatief wat gevraagd wordt, is maatschappelijk ondernemen en dit aangeven bij de 
gemeente. 
 
7. Nieuwe Omgevingswet en de woonvisie Haarlem 2045 
Een wijkbewoner heeft de documenten doorgenomen en geeft een samenvatting van de visie. De 
toekomstvisie is met name gericht op de Waarderpolder en Schalkwijk. Er zal een HUB bij de 
Dekamarkt komen waardoor een busbaan ontstaat van Rijksstraatweg-Jan Gijzenkade en dan door 
naar Station Spaarnwoude. De buslijn is redelijk verkapt ingetekend. Vanuit bewonersperspectief 
is dit niet wenselijk. 
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De voorzitter geeft aan dat de plannen voor HOV kritisch bekeken zijn  destijds. Hierin zat dit 
idee ook verweven, maar heeft geen doorgang gevonden. 
 
De wijkbewoner geeft verder aan dat er weinig plannen zijn voor Haarlem-Noord in de woonvisie. 
Mocht daar nog iets op de agenda gezet moeten worden, dan is dat belangrijk om nu aan te 
kaarten. 
 
8. Braderie 
Vorig jaar is de braderie helaas geannuleerd vanwege de Corona maatregelen. Het dit jaar 
organiseren voor september lijkt niet realistisch. Bij de enquête over de braderie zijn ook leuke 
andere suggesties gedaan. Er wordt gedacht aan meer een buurtfeest op een meer centrale plek in 
de wijk. 
 
Gezien de tijdslijnen en de aanhoudende onvoorspelbare situatie rondom Corona wordt besloten 
de braderie niet te houden in 2021. Voor 2022 wordt gebrainstormd over alternatieve opties van de 
braderie. In het najaar organiseren, ook met de geïnteresseerden die zich hadden aangemeld bij de 
enquête. Er wordt een afsprak geïnitieerd  in september. 
 
9. Overzicht projecten 
Er is een overzicht gemaakt van de projecten die op dit moment lopen. De vraag is of men akkoord gaat 
met de toegewezen taken. Iedereen gaat hiermee akkoord. 

 

 
Project  Te besteden tijd  
Energiepark Schoteroog  Als zich iets aandient  
WBO  1x per maand + acties  
Wijkgesprekken met gemeente  2x per jaar  
Organiseren Wijkfeest  Nog opstarten 
Woonvisie  Als zich iets aandient  
Skaeve Huse  Als zich iets aandient  
Mobiliteitsbeleid en Verkeersbeleid  Als zich iets aandient  
Wijkschouw  Als zich iets aandient  
HOV/Kruispunt Jan Gijzenkdade  Bijna afgerond  
Woningsplitsing/vorming/omzetting  Als zich iets aandient  
Omgevingsvisie/Reparatieplan C  Als zich iets aandient  
Aanpakken Eenzaamheid in de wijk  Afspraak met Dock  
Volgen van wijkraad Bosch&Vaart i.v.m. wijkcontact  Doorlopend  
Hardrijden in de wijk  Net opgestart  
Werkgroep “Verbeteren proces meldingen openbare ruimte”  1x per maand  

 
10. Rondvraag 
- Een deelnemer vraagt naar de situatie van het asfalt op de weg bij de bocht bij het Spaarne 

Gasthuis. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Optie is om dit te melden bij het 
klantencontactcentrum. Andere optie wellicht inschakelen Haarlems Dagblad. 

- Een wijkraadslid vraagt of er nog iets te doen is aan woningsplitsing. Woningvorming kan gedaan 
worden, splitsing is niet meer toegestaan. Een bewoner geeft aan dat  hier veel werk van is 
gemaakt. Twee wijkraadsleden hebben zich hier ook in verdiept destijds. 
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- Een wijkraadslid geeft aan dat het plantsoen tegenover de IJssalon als bewonersinitiatief is 
opgezet, alleen het merendeel van de bewoners is inmiddels verhuisd. Hierdoor is er te weinig 
onderhoud. Zij roept op om te helpen door een oproep op NextDoor te zetten. 

- De voorzitter geeft nog wat inzage in de plannen bij de Spaarndamseweg, met name over het 
initiatief van het reorganiseren van de parkeerplaats. Hekslootpolder en de woonbootgroep zijn 
hier bij betrokken. Als er vanuit de Wijkraad input komt is dat ook zeer welkom. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 08 september 2021 om 
20.00 uur. 
 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 

Rijksstraatweg 
Lopend Tweemaal gemeld, nu doorzetten naar 

Rizgar. Een wijkraadslid geeft de 
meldnummers door. Lussen worden 
doorgegeven aan de gemeente. 

2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Lopend  
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer bij 

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

Lopend  

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

2021051202 werkgroep “Verbeteren proces meldingen 
openbare ruimte”  

Lopend Wie van de wijkraadsleden wil in deze 
projectgroep komen? 

2021051203 Interview Cultuurtuin nieuwsbrief november Lopend  
2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 

iets voor onze wijk is. 
2021051205 Gebiedsverbinder stuurt informatie door 

en/of brengt secretaris in contact m.b.t. 
alternatieven voor windmolens energiepark 
Schoteroog 

Gereed Contact houden met Rizgar 

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

Lopend  

20210609001 Eenzaamheid agenderen voor september   
20210609002 Organiseren Braderie 2022, aangemelde 

vrijwilligers hierover informeren 
Lopend  

20210609003 Met gebiedsverbinder overleggen waarom er 
maar een selectief gezelschap wordt 
uitgenodigd voor de informatieavonden 
energiepark Schoteroog 

Lopend  

20210609004 Oproep op Nextdoor voor hulp om plantsoen 
voor IJssalon te onderhouden 

Lopend  

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


