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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 10 februari 2021 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
Mededelingen 

- Nieuwsbrief 
Drukproef goed. Er is akkoord gegeven om de nieuwsbrief te drukken. Deze zal op 19 februari a.s. klaar zijn 
en dan rondgebracht worden.  

- Inbraken in busjes 
Politie is op de hoogte en doet hier onderzoek naar. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda is goedgekeurd. 
 

3. Warm welkom nieuwe penningmeester 
De voorzitter heet de nieuwe penningmeester welkom. Zij stelt zich voor. 
 

4. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Skaeve Huse/Domus 

Meerdere reacties binnen van politieke partijen over dit onderwerp inclusief eventuele 
standpunten/meningen. 

- Deelscooters 
Beleid van de gemeente moet nog gevormd worden over de deelscooters. Nu in pilot fase. 

- Schoterbos 
Er gaat een nieuwe fase van start, deze opnemen in de social media kanalen. 
 

5. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21011301 De voorzitter vraagt wat het beleid is rondom 

het plaatsen van paaltjes om parkeren te 
voorkomen 

Lopend Ambtenaar moet nog reageren 

21011302 Artikel opnemen in wijkkrant en social 
kanalen met meer achtergrondinformatie 
over de functie van penningmeester 

Afgerond Niet meer van toepassing 

21011303 Vacature tekst aanscherpen Afgerond Niet meer van toepassing 
21011304 Vacature uitzetten bij vrijwilligersplein.  Afgerond Niet meer van toepassing 
21011305 Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen met 

projectmanager om feedback te bespreken en 
door te nemen op de volgende punten: 

- Lussen 
- Haaientanden 
- Bord 
- Oversteken Van Houtgraaf naar 

Sushi Point duurt drie rondes 
- Hoge stoepen bij de Deka 

Nieuw Wordt aan gewerkt.  

21011306 Beoordelen of punten in actie 21011305 
volledig zijn of aangevuld moeten worden 

Nieuw Er wordt gewacht tot de 
werkzaamheden bij de kruising zijn 
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afgerond voordat hij een nieuwe ronde 
doet. 

21011307 Passage afdwingen “grote” woning bij enkele 
bewoner vanaf 2030 opzoeken 

Afgerond Motiveren i.p.v. afdwingen 

21011308 Toetsing criteria voor goedkeuring 
woonsplitsing opvragen en opnemen in 
komend WBO overleg 

Afgerond  

21011309 Notities  met betrekking tot Reparatieplan C 
adresseren in de WBO vergadering 

Afgerond  

21011310 Ambtenaar  vragen om helderheid over 
drugshandel en financiën van betrokken 

Afgerond Bespreken bij punt 8 

21011311 Optie Waarderpolder polsen bij Rina Afgerond  
21011312 In het volgende WBO overleg polsen of 

actieve betrokkenheid vanuit onze Wijkraad 
gewenst is vanuit de nu betrokken wijkraden  

Afgerond Loopt via WBO 

21011313 Agendapunt “actiepunten” als vast actiepunt 
opnemen 

Afgerond  

21011314 Secretaris vraagt na wat het beleid voor de 
jaarvergadering 2021 is 

Lopend Verplichting wordt losgelaten, 
aangeraden wordt een digitale versie. 
Bevestiging volgt. 

21011315 Communiceren dat geen actie op de 
containers JGK meer nodig is 

Afgerond  

21011316 Invulling Wijkschouw 2021 Lopend  
*Actienummer bestaat uit datumvergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. Met dank aan de notuliste. 
 
 

6. Eenzaamheid in de wijk 
Vanuit de wethouder ingebracht in het WBO. De gebiedswethouder heeft gevraagd of de wijkraden hier 
aandacht aan kunnen besteden. 
 
Voorkeur om dit in de buurt te bevragen en niet de geijkte paden binnen social media te gebruiken. Er zijn 
verschillende organisaties waar de gemeente gebruik van maakt, bijvoorbeeld BUUV/vrijwilligerscentrale. 
De secretaris zal vragen of de WR hier actief iets in kan betekenen. De voorzitter vraagt de ambtenaar wat 
voor middelen beschikbaar zijn waar we mee aan de slag kunnen.  
Een wijkbewoner geeft aan dat de kerk ook een aandeel levert door telefonisch contact te onderhouden 
met ouderen. 
De penningmeester geeft aan dat De Zonnebloem wellicht ook benaderd kan worden.  
 
Het Schoterhart is nog steeds open voor een samenzijn (rekening houdend met Corona maatregelen) om 
eenzaamheid te voorkomen. Eventueel kan een stukje hierover opgenomen worden in de Wijkkrant van 
juni. Agendapunt Eenzaamheid opnemen voor de volgende vergadering 
 

7. Evalueren splitsen woningen 
Alle meldingen van de bewoners over de woonvormen/splitsen zijn gemeld bij de ambtenaar. Handhaving 
is zowel bij de bekende als de bij hen onbekende adressen langs geweest voor controle.   
 
Wijkraadslid is digitaal aanwezig geweest bij de Commissie Ontwikkeling op 4 februari jl. Vergunningsmatig 
zal de gemeente splitsing nog wel toelaten, nieuwe regels worden geformuleerd. Zij heeft een 
samenvatting gemaakt van de vergadering. Ze zal deze aanvullen met extra informatie en doorsturen aan 
de wijkraadsleden.  
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8. Status update participatietraject Domus Plus en Skaeve Huse 
Er is namens het WBO contact bij het gemeentebestuur. Jouw Haarlem heeft aangegeven dat de eerder 
gecommuniceerde vergaderdatum van 4 maart is verplaatst naar 1 april. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid 
de datum zijn waarop gekozen wordt voor de locatie(s). De voorzitter houdt het contact met Jouw Haarlem 
hierop warm zodat we niet voor verrassingen /een besluit komen te staan op 1 april. 
 
Haarlem-Oost heeft een actiecomité om te voorkomen de hun locatie wordt gekozen. Het comité is erg 
actief en heeft veel steun. Binnen Noord is ook een comité, deze is alleen niet zo zichtbaar in de pers. 
 
De voorzitter vraagt ambtenaar of er nog een mogelijkheid is invloed uit te oefenen.  
 
Het is niet duidelijk of de Waarderpolder een optie is. Het ene kanaal verwerpt dit en het andere laat de 
deur toch open. 
 

9. Rondvraag 
Een wijkraadslid brainstormt over de jaarvergadering 2021. Er was verleden jaar een gastspreker 
uitgenodigd om te spreken over het thema vergroening in de wijk. Indien de vergadering live gedaan wordt, 
dan zouden we hem graag uitnodigen als spreker voor dit jaar. 
 
De wijkraad is erop geattendeerd dat WR Planetenbuurt dezelfde vergadercyclus heeft als onze WR, dit kan 
voor agenda conflicten zorgen. Er wordt besloten hierop geen actie te ondernemen. 
 
Een bewoner heeft 50 km -stickers aangevraagd voor de JGK bij Veilig Verkeer Nederland. Deze heeft hij 
verspreid over de kade en op lantaarnpalen en containers geplakt. 
 
De penningmeester heeft de gemeente aangesproken over de werking van de voetgangerslichten om de 
Rijksstraatweg over te steken bij de kruising met Vergierdeweg en Marsmanplein. De werking van de 
oversteeklichten is gewijzigd, nu wordt het sein groen per rijrichting gegeven in verband met de bus. Het 
komt op dit moment voor dat je halverwege moet stoppen omdat maar een rijrichting op rood stond. 
Digitaal gemeld. Zou naar gekeken worden. Zij vraagt status update op basis van meldingsnummer. 
 
Een wijkraadslid maakt Google Drive map aan voor agenda, notulen en eventueel redactionele stukken 
voor de wijkkrant. 
 
De secretaris  geeft aan dat Daniel veel werk verricht voor de website, waarvoor wij hem erg dankbaar zijn. 
 

10. Sluiting 
De volgende vergadering is gepland op 10 maart 2021 om 20.00 uur. 
 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21011301 De voorzitter vraagt wat het beleid is 

rondom het plaatsen van paaltjes om 
parkeren te voorkomen 

Lopend Ambtenaar moet nog reageren 

21011305 Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen met 
Herman Opmeer om feedback te bespreken 
en door te nemen op de volgende punten: 

- Lussen 
- Haaientanden 
- Bord 
- Oversteken Van Houtgraaf naar 

Sushi Point duurt drie rondes 

Lopend Wordt aan gewerkt.  
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- Hoge stoepen bij de Deka 
21011306 Beoordelen of punten in actie 21011305 

volledig zijn of aangevuld moeten worden 
Lopend Er wordt gewacht tot de 

werkzaamheden bij de kruising zijn 
afgerond voordat hij een nieuwe ronde 
doet. 

21011314 Secretaris vraagtna wat het beleid voor de 
jaarvergadering 2021 is 

Lopend Verplichting wordt losgelaten, 
aangeraden wordt een digitale versie. 
Bevestiging volgt. 

21011316 Wijkraadsleden kijken naar invulling 
Wijkschouw 2021 

Lopend  

21021001 Secretaris  zal vragen aan de desbetreffende 
organisaties of de WR actief iets kan 
betekenen tegen eenzaamheid in de wijk 

Nieuw  

21021002 De voorzitter vraagt de ambtenaar wat voor 
middelen beschikbaar zijn om eenzaamheid 
in kaart te brengen 

Nieuw  

21021003 Agendapunt Eenzaamheid opnemen voor de 
volgende vergadering 

Nieuw  

21021004 Contact houden met raadslid m.b.t. 
beslistraject Domus Plus en Skaeve Huse 

Nieuw  

21021005 Voorzitter vraagt ambtenaar of er nog een 
mogelijkheid is invloed uit te oefenen op de 
beslissing op 1 april Domus Plus en Skaeve 
Huse 

Nieuw  

21021006 Spreker uitnodigen als spreker bij de 
jaarvergadering 2021 

Nieuw  

21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 
Rijksstraatweg 

Nieuw  

21021008 Google Drive map aanmaken Nieuw  
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 


