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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 9 september 2020 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in deze online vergadering. 
 
2. Mededelingen 
De vergadering wordt opgenomen voor eventuele publicatie op de website. Allen stemmen in. 
 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 

- Concept overeenkomst nieuwe verordening op wijkraden ontvangen. Volgende vergadering op 
agenda zetten.  

- Uitnodiging Participatie markt Zuid-Kennemerland d.d. 16 september 2020.  Reeds via sociaal 
media kenbaar gemaakt. 

- E-mail wijkbewoner over ‘Plaatsen van bovengrondse containers langs de Vondelweg in de wijk 
Dietsveld/Vogelenbuurt’ d.d. 6 augustus 2020. Deze mail is als agendapunt 9 opgenomen in deze 
vergadering. 

 
4. Notulen digitale vergadering van 10-6-2020  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 10 juni 2020. 
 

5. HOV – mankementen kruispunt JGK/Rijksstraatweg 
Lijst met binnengekomen aandachtspunten opgesteld. Deze wordt vanuit de Wijkraad gemaild naar de 
Gemeente Haarlem en Compeer. Voorbeelden van punten: ontbrekende haaientanden, specifiek 
voetgangerslicht welke niet op groen springt, fietsers in de knel bij linksaf slaan vanaf JGK, hoge 
stoepranden, onduidelijke belijning etc. 
 
Een aantal benoemde punten is afgelopen weken verholpen. Daarnaast wordt gevraagd naar het algemene 
beeld van de aanwezigen als je als fietser de Rijksstraatweg richting Centrum affietst. Deze weg wordt niet 
meer als “ rechtdoor” ervaren. Dit punt stond nog niet op de lijst, alsnog toevoegen.  
 
Een wijkraadslid vraagt of het kruispunt al is opgeleverd. De formele status is niet bekend. Moet 
nagevraagd worden bij de gebiedsregisseur.  
 
De voorzitter vraagt de laatste lijst bij de secretaris op en deelt deze. Een wijkraadlid zal deze nog een keer 
doornemen.  
 

6. Wijkschouw 2020  
Alle punten zijn genoteerd en resulteren in een lijst met 38 punten. Niet alleen verbeterpunten, maar ook 
leuke zaken. Kort samengevat de volgende punten: smalle stoepen, overhangend groen, hoge stoepen, 
drukke straten met aanvraag tot eenrichtingsverkeer. Inventarisatie en categorisatie is gereed. 
 
Vervolg: Contact opnemen met de gebiedsregisseur om een afspraak te plannen voor de schouw. 
Jacqueline geeft aan dat de wijkagent ook aanwezig dient te zijn.  
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Een bewoner vraagt hoe het parkeren wordt ervaren. Bekende problemen zijn de vele busjes in de 
Kanariestraat en parkeren op de hoek. Er zijn relatief weinig meldingen binnengekomen ten opzichte van 
afgelopen jaren. De politie heeft aangegeven dat ondercapaciteit ervoor zorgt dat er geen inventarisatie is 
geweest. De wijkraad blijft de parkeeroverlast wel benoemen naar gemeente en politie. Fout geparkeerde 
auto’s leveren gewoonweg onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties op. 
 
Suggestie: stuk opnemen in wijkkrant. Hoe kun je rekening houden met elkaar en wat zijn de gevolgen bij 
fout parkeren? 
 
7. Splitsen woningen 
Beleid duidelijk maken. Splitsingsbeleid is uitgesloten in bepaalde buurten (bijvoorbeeld Cronjé). Vanuit de 
Wijkraad is een digitaal stuk gepubliceerd waarop twee reacties zijn geweest. Een wijkraadslid geeft aan dat 
ook op de Vondelweg woningen gesplitst zijn. Kun je als vereniging van huiseigenaren het splitsen van 
woningen een halt toeroepen? Gaat dit beleid boven vergunning? De voorzitter zal Jouw Haarlem vragen 
om input. Er volgt ook een stukje in de komende wijkkrant om input te blijven verzamelen over de 
hoeveelheid splitsingen in onze wijk.  
 
8. Overlast water/riool bij hevige regenbuien 
Sinds het rioleringsproject en de storm van twee weken geleden zijn veel klachten binnengekomen over 
overstromende putten, gorgelende afvoeren en stank. Of het vernieuwen van het riool hier de oorzaak van 
is, is niet duidelijk. Eventueel kan de oorzaak ook liggen in de lage grondwaterstand. De secretaris heeft de 
input van de overlast ontvangen. Meer info vragen en volgend overleg op de agenda zetten.  
 

9. Nieuw geplaatste bovengrondse afvalcontainers Vondelweg & JGK  
Langs de vondelweg zijn twee bovengrondse containers geplaatst. Er is publicatie geweest welke deze 
plaatsing beschrijft. Echter is er eerder met Spaarnelanden afgestemd dat er eerst onderzoek gedaan zou 
worden aangezien er bezwaren zijn. 
 
Reactie van de gemeente Haarlem is dat de situatie blijft zoals deze nu is. Grootste bezwaar is: verlies 
parkeerplaats en gevaarlijke verkeerssituatie. Een wijkraadslid geeft aan dat de brief van het besluit is 
ontvangen, nadat de bezwaar termijn was verstreken. Hij heeft toen nog contact opgenomen met 
Spaarnelanden om de situatie te bespreken. Er leek echter niets meer aan te doen. 
 
Er lijkt een impasse te ontstaan aangezien we bij de gemeente niet meer verder komen. Een wijkraadslid 
stelt voor om Spaarnelanden nog eenmaal te benaderen, dit zou de snelste weg zijn voordat we richting de 
politiek gaan. Hieraan wordt een termijn gekoppeld zodat we niet blijven wachten.  
 
 

10. Nieuwe penningmeester 
Er was zicht op een nieuwe penningmeester, maar het lijkt vast te lopen. De vacature staat nog steeds 
open. Nogmaals wervende tekst opstellen en plaatsen op social media, de vrijwilligerscentrale en misschien 
nog wel het belangrijkste: mond-op-mond reclame vanuit de Wijkraad. 
 

11. Rondvraag 
Een wijkraadslid geeft aan dat de vereniging ‘Behoud De Hekslootpolder’ bezig is met een groen project aan 
het einde van de Vondelweg. Wellicht is er nog wat hulp nodig, in dat geval zal hij een hulpvraag doen via 
de Wijkraad. 
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Een bewoner geeft aan dat een grote groene container bovenop de boomwortels staat op de JGK. 
Container is van Compeer. De secretaris heeft daar al actie op ondernomen richting Compeer. Geen 
resultaat. De voorzitter volgt dit op met de gebiedsregisseur.  
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende vergadering is 
gepland op 14 oktober 2020, aanvang 20.00 uur. Bij de verzending van de agenda zullen details over de 
locatie verstrekt worden (fysieke vergadering danwel elektronisch). 


