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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 9 december 2020 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in deze online vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt besproken en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 

- Aandachtspunten kruispunt JGK/Rijksstraatweg. Ontvangen wekelijks een voortgangsmail waarin 
aangegeven wordt dat er niets te melden is. Wanneer er blijvend geen progressie is, zal de 
voorzitter de druk verhogen.  

- Splitsen woningen: inventarisatie lijst met gesplitste woningen uit onze wijken gestuurd. 
Gemeente Haarlem heeft aangegeven wat er nodig is om een woning te splitsen (verkopen, 
meerdere vergunningen) of te vormen (verhuur). Er wordt een stuk voor de website 
voorbereid/geplaatst. Participatie traject vanuit de Wijkraad in 2021. 

- Er is een nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem-Noord. We maken kennis met hem tijdens de 
wijkschouw. 

- Verzoek om plaatsen informatie over vervolgfase Schoterbos in wijkkrant. Aangegeven dat krant in 
februari weer uitkomt en dat we info kunnen plaatsen op website en social media. 

- Notulen WBO d.d. 24 november 2020. Eerst volgende vergadering is 16 december a.s. De voorzitter 
zal deelnemen. 

- Wijkraad Vondelkwartier heeft een nieuwe voorzitter. Zij zal miv de komende WBO vergadering 
online deelnemen. 

- Informatie over Skeave Huse en Domus Plus. Wendy Dieben van de gemeente Haarlem begeleidt 
dit project. 

- Voortgang mobiliteitsbeleid gemeente Haarlem. Verslag van participatiebijeenkomst d.d. 30 juni 
2020. 

 
4. Notulen digitale vergadering van 11-11-2020  
Akkoord, geen opmerkingen. De voorzitter zal zijn actie met betrekking tot de penningmeester nog 
oppakken.  
 
5. Domus Plus en Skaeve Huse 
Op 7 december heeft een online bijeenkomst plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst is onze wijkraad niet 
uitgenodigd. Vraag is of onze wijkraad als deelnemer wordt gezien. 
 
De voorzitter heeft de betreffende beleidsmedewerker gevraagd of de Wijkraad Dietsveld/Vogelenbuurt 
belanghebbende is en gehoord zal worden. Nog geen antwoord gekregen. 
 
De gemeente is heel open, nadere info staat op haarlem.nl/opvang/vragen. 
 
Concreet: 
WBO vergadering afwachten, daarna eventueel zorgen/vragen uit de wijk opvragen en aanbieden aan de 
gemeente. 
 



WIJKRAAD	DIETSVELD/VOGELBUURT	
 Correspondentieadres: 

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

6. Containers JGK – Clovisstraat 
Voorstel is besproken. Volgende stap: schriftelijke toestemming vragen van JGK 17 zwart en 17 rood. Als 
deze wordt aangeleverd bij de relatiemanager van Spaarnelanden, gaan ze de verplaatsing overwegen. 
 
7. Reparatieplan C 
Per wijk bekijken welke bestemmingsplannen gewijzigd zijn/gaan worden en op basis daarvan eventueel 
een zienswijze indienen. 
  
 
8. Rondvraag 
Een bewoonster vraagt om uitleg over de maximum snelheid op de Eksterlaan. De Eksterlaan is een 30 km 
weg, maar het wordt gedoogd dat daar 50 km per uur gereden wordt. Dit heeft te maken met de 
wegenverkeerswet. De Eksterlaan is een zogenaamde “grijze weg”. Dat houdt in dat de inrichting van de 
Eksterlaan niet voldoet aan de eisen die in de Wegenverkeerswet worden gesteld. Indien iemand een boete 
krijgt en bezwaar maakt bij de Officier van Justitie wordt dit bezwaar vaak gegrond verklaard. 
 
Een bewoner geeft aan dat bij de JGK de vlonders vernieuwd zijn. Het afval wat hiermee gemoeid is, is 
echter niet weggehaald. Er zal een melding van worden gedaan. 
Een wijkraadslid vraag vraagt of iedereen interesse heeft in het uittreksel wat zij heeft gemaakt/ aan het 
maken is van het mobiliteitsplan. Eenieder is geïnteresseerd, Esther stuurt deze door.  
 
9. Sluiting 
De volgende vergadering is gepland op 13 januari 2021 om 20.00 uur. 


