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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt

d.d. 9 oktober 2019
1.

Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen:
Agenda punt 5 komt te vervallen.
Er staan nog steeds 2 vacatures open, t.w. voor notulist en penningmeester. De
huidige invulling van beide functies is suboptimaal.

2.

Vaststellen agenda.
Agendapunt 5 komt te vervallen. De overige agendapunten worden goedgekeurd.

3.

Ingekomen stukken / Uitgaande post
De secretaris behandelt de ingekomen en uitgaande post binnengekomen tussen
12 september en 4 oktober 2019.

4.

Notulen 11-9-2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vergadering op 11
september 2019.

5.

Voorstellen nieuw Wijkraadslid Simone Willemse
Agendapunt is komen te vervallen i.v.m. afwezigheid Simone Willemse

6.

Braderie Vergierdeweg (21-9)
Op 21-9 was de Braderie op de Vergierdeweg, ook de wijkraad was weer
vertegenwoordigd.
Dit jaar is er aan de braderie beduidend minder subsidie verleend door de gemeente
dan voorheen. Dit is mede veroorzaakt doordat de aangevraagde subsidies
tegenwoordig worden toegewezen door de Leefbaarheid en Initiatiefraad (5 gekozen
stadsbewoners en een gebiedsverbinder). Doordat er minder financiële middelen
waren, bleek een aantal vaste onderdelen (o.a. poppenkast en springkussen) niet
meer haalbaar. De wijkraad heeft toegezegd deze dit jaar te zullen betalen. Tevens is
aan de stichting gevraagd een financieel overzicht te maken, om zodoende een goed
beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven.
Rina Stroo (Jouw Haarlem) geeft aan contact opgenomen te hebben met Pieter
Postumus (Initatiefraad), hij op de Braderie geweest en zal intern verslag uitbrengen.
Wellicht dat Leefbaarheid en Initiatiefraad de subsidie opnieuw kunnen beoordelen.
De wijkraad heeft met de stichting nauw contact hierover. Tevens heeft de wijkraad
aangeboden om volgend jaar te helpen met het aanvragen van de subsidie en
eventueel oproepen voor vrijwilligers te plaatsen via hun social media.
7.

Clustergesprek met gemeente op 8-10
De voorzitter en de secretaris hebben de wijkraad vertegenwoordigd tijdens het
cluster- gesprek, dat 2x per jaar plaatsvindt met de gemeente, Spaarnelanden,
politie en wijkraden. Menno Evers (gebiedsverbinder van de gemeente) geeft aan
dat het clusteroverleg niet goed bezocht wordt door de wijkraden. Onze wijkraad
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heeft aangegeven het belangrijk te vinden jaarlijks een moment te hebben om te
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
overleggen met de aanwezige partijen. Afgesproken is om voortaan
het overleg
van Cluster 1 en Cluster 2 samen te voegen. Een aantal lopende punten zijn
besproken:
- Kruispunt JGK/Vondelweg: hier zijn recent de verkeerslichten vernieuwd waardoor ook
de lussen in het asfalt weer werken. De wijkraad geeft aan het vreemd te vinden dat zij
niet op de hoogte is gebracht hiervan, zeker temeer het een punt is waarover al veel
gesproken is. Op dit moment wordt de verkeerssituatie voor de fietsers niet aangepast.
Robèr Vriend houdt het echter wel op de agenda. Ook wordt aangegeven dat op korte
termijn de pijl in het rode fietsvlak worden weggefreesd, aangezien de rode verf (die de
pijl nu moet bedekken) al deels is weggereden. Tevens hebben we aangegeven dat de
gemeente nog steeds niet schriftelijk heeft gereageerd, zoals toegezegd, op voorstellen
gedaan door de wijkraad en Jouw Haarlem, tijdens de schouw in februari.
- Slechte paden Dietsveld: vooralsnog staat het opnieuw asfalteren van de paden in de
planning voor oktober. Dit zal worden uitgevoerd door de BAM
- Wijkschouw: afgesproken is dat de losse punten van de wijkschouw niet in dit
(algemene) clusteroverleg worden besproken, maar dat deze separaat worden ingevoerd
in Pleio, zodat de verantwoordelijke ambtenaren hierop kunnen reageren en/of actie
ondernemen.
8.

Schouw van de wijk Dietsveld-Vogelbuurt – update
Van de besproken punten is een actielijst gemaakt, deze is tevens terug te vinden op de
website. Een aantal punten zijn/worden al aangepakt:
- Batavierenplantsoen: dit is doorgefreesd en opnieuw ingezaaid op 1-10 jl.
- Slecht onderhoud schelpenpaden Bat.plantsoen: het blijkt dat deze voorheen niet door
Spaarnelanden, maar door het wijkteam werden onderhouden. Dit is echter flink
ingekrompen door bezuinigingen de afgelopen jaren. Barbara Munnikes van
Spaarnelanden zal dit intern opnemen, zodat dat de paden in het gewone onderhoud
worden meegenomen.
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- Paden Dietsveld: worden meegenomen in de asfalteringsronden in oktober
- Verkeersspiegel JGK: deze is inmiddels opnieuw afgesteld
- Oude telefooncel JGK: deze is geen eigendom meer van KPN. Alle groene telefooncellen
zijn geruime tijd geleden verkocht aan RBL Telecom/Clear Channel, die ze gebruikt voor
reclame doeleinden. Aan Clear Channel, is doorgegeven dat de telefoon kapot is, deze
zal hier achteraan gaan.
De wijkraad houdt de nog openstaande overige punten van de wijkschouw in de gaten.

9.

HOV Rijksstraatweg (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)
De gemeente Haarlem heeft de firma Compeer Infra uit Halfweg uitgekozen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden voor de HOV.
In november zullen er al voorbereidende maatregelen getroffen worden aan diverse
verkeerslichten op de Rijksstraatweg. Half februari 2020 beginnen de omvangrijkere
werkzaamheden, achtereenvolgens aan de kruising Zaanenlaan, de kruisingen Jan
Gijzenkade / Minahassastraat, de kruising Generaal Spoorlaan en de kruising
Muiderslotweg. Dit zal doorlopen tot en met juli 2020. Tijdens deze werkzaamheden
is er slechts één rijbaan beschikbaar op de Rijksstraatweg en zal ter plaatse van de
werkzaamheden een éénrichtingsregeling worden ingesteld in zuidelijke richting.
Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen blijven rijden. Doorgaand
autoverkeer in noordelijke richting, worden omgeleid via de Spaarndamseweg en de
Vondelweg.
In januari 2020 vinden verschillende informatiebijeenkomsten plaats voor
omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.
Een bewoonster van de Jan Gijzekade heeft een artikel meegenomen uit het
Haarlems Dagblad, over de huidige stikstofproblematiek. Zij geeft aan dat ze het,
mede om die reden, niet eens is met het feit dat er 2 opstelstroken voor auto’s
komen, bij het verkeerslicht voor haar deur. De wijkraad geeft aan dat er, naar
aanleiding van het VO (Voorlopig Ontwerp), verschillende malen gesproken is over
dubbele opstelstrook en ook over het verdwijnen van de parkeerplaatsen daar. De
wethouder (Sikkema) heeft zelfs een gesprek gehad met een aantal bewoners en de
wijkraad daarover. Mede door dat gesprek is er bewerkstelligd dat er 2
parkeerplaatsen zullen blijven, alleen de dubbele opstelstrook was geen punt van
discussie, deze bleef gehandhaafd in het DO (Definitieve Ontwerp). Het DO is
vastgelegd en kan dus niet meer veranderd worden. Wel kan de wijkraad nogmaals
vragen stellen aan de gemeente of het stikstofbeleid hier van invloed op is.
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10.

Orionzone
De eindrapportage over de verkeerstudie Orionzone is binnen. Slotconclusie is
eigenlijk dat er geen goede verkeerstudie gedaan kon worden door meerdere
factoren. Onder ander het moment van het onderzoek (de zomerperiode, de korte
doorlooptijd en het gebrek aan relevante informatie. WBO stuurt nu aan op een
gesprek met de twee verantwoordelijke wethouders om hun zorg uit te spreken over
het plan van aanpak om tot besluitvorming te komen. Met name de verbintenis
tussen belanghebbenden (WBO, omwonenden, scholen, sportverenigingen enz.) en
de betrokken ambtenaren is minder dan gehoopt. Het onderzoek met de beperkte
verklarende resultaten vindt WBO hier een voorbeeld van.

11.

WBO (Wijkraden Belangenorganisaties Overleg)
Een lid van de wijkraad was aanwezig bij deze WBO vergadering. Tijdens het overleg
is het WBO convenant tussen de wijkraden besproken en afgesloten. Overlegd is dat
onze wijkraad dit jaar de vergaderruimte voor de WBO vergaderingen zal betalen,
aangezien dit niet door de gemeente wordt gefinancierd. In de wijkraadvergadering
wordt echter aangegeven dat het 4 wijkraden overleg in Schalkwijk wel de ruimte
gefinancierd krijgt door de gemeente. De voorzitter zal hierover navraag doen.

12.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

13.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid of inbreng en sluit de
vergadering. De volgende vergadering is op 13 november 2019 om 20.00 uur.

