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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 10 maart 2021 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 

 
Mededelingen 

- Eenzaamheid in de wijk 
De secretaris heeft contact gehad met vrijwilligersorganisatie BUUV en het sociale wijkteam. 
Volgende maand zal iemand van de gemeente komen spreken over Eenzaamheid tijdens de 
Jaarvergadering.  

- Go en Felix (deel-scooters) gebeld over de recent neergezette scooters. Deze mogen overal in de 
wijk staan, zolang ze maar niet in de weg staan. Scooters die verkeerd geparkeerd staan, kun je niet 
zelf verplaatsen (i.v.m. slot en alarm). Bij overlast kan de leverancier gebeld worden. Zij zullen dan 
een kortingscode invoeren op de bewuste scooter zodat hij sneller verplaatst zal worden.  

- Domus Plus en Skaeve Huse 
15 maart uitnodiging voor Domus Plus en Skaeve Huse vergadering om sentiment Jouw Haarlem 
over dit onderwerp te horen.  De procesmanager heeft aangegeven dat na 22 april geen 
mogelijkheid meer is om bezwaar te maken. Dan is de keuze definitief. Op 1 april en op 22 april 
kunnen belanghebbenden/betrokkenen zich nog laten horen. 

 
2. Vaststellen agenda 

- Iemand wil graag een agendapunt toevoegen: MyWheels- elektrische deelauto’s 
- Domus Plus en Skaeve Huse is afgehandeld in de mededelingen en hoeft niet als apart agendapunt 

behandeld te worden. Verder is de agenda goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Spaarnelanden heeft reactie gegeven over de bovengrondse papier/plastic container JGK. Deze wordt 

niet verplaatst. 
- Vrijgeven mobiliteitsplan – wordt besproken in vergadering Commissie Beheer op 11 maart. 
- Samenvatting eerste schets omgevingsvisie + verzoek communicatie informatieavonden bewoners. 
- Compliment van bewoner over WR krant. 
- ‘Nieuws uit de buurt’ column in glossy HRLM. Later in het jaar een stukje indienen vanuit de Wijkraad. 
- Mooi voor Noord – netwerkbijeenkomsten: i.p.v. bijeenkomst sturen ze dit keer nieuwsbrief met als 

thema ‘Eenzaamheid in de wijk’. Wijkraad levert stukje aan i.s.m. Kennemerhart (Oppeppers) 
- Bewoner heeft wat punten voor wijkschouw en wil advies geven over zaken die in de wijk spelen. 

Indien nodig kunnen we een beroep op hem doen. 
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4. 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 

Afgerond Er is geen beleid over de paaltjes. Als 
bewoner kun je een verzoek indienen. 
Maar gemeente is wel terughoudend 
hierin. Spaarnelanden kan ook verzoek 
indienen bij problemen vuil ophalen 

21011305 Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen met 
Project manager 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 

Afgerond  

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

Afgerond De  punten zijn opgegeven. 

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

Afgerond Via gebiedsverbinder naar wethouder 
Botter om tot besluit te komen, dit 
volgt. De Wijkraad zal de richtlijnen 
RIVM volgen, in dit geval zal het dit 
jaar een digitale vergadering worden. 

21011316 De wijkraadsleden kijken naar invulling 
Wijkschouw 2021 

Lopend Kan niet plaatsvinden i.v.m. 
maatregelen 

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

Lopend Contact gehad met BUUV en sociaal 
wijkteam. Secretaris e maakt afspraak 
met Sociaal Wijkteam Noord Noord 

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

Lopend Contact gehad gemeente. Voorlichting 
tijdens de jaarvergadering op de 
agenda. 

21021003 Agendapunt Eenzaamheid opnemen voor de 
volgende vergadering 

Afgerond  

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

Afgerond Maandag 15-3 vervolg 

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

Afgerond  

21021006 Dik Vonk uitnodigen als spreker bij de 
jaarvergadering 2021 

Afgerond I.v.m. digitale vergadering gaan we 
hem nu niet uitnodigen. Pas als het 
fysiek weer kan/mag 

21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 
Rijksstraatweg 

Lopend Status behandelen tijdens volgend 
overleg 

21021008 Google Drive map aanmaken Afgerond  
*Actienummer bestaat uit datumvergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

5. Update braderie + terugkoppeling n.a.v. enquête 
Op dit moment zijn er 95 mensen die de enquête over de braderie hebben beantwoord. 75 mensen zijn 
voor en 20 mensen tegen. 8 vrijwilligers, 2 sponsoren. Secretaris heeft hen bedankt voor de mail en 
interesse. Aangegeven dat later informatie volgt wanneer meer duidelijk is rondom RIVM richtlijnen. 
Eventueel kleinschaliger aanpakken zodat het echt een wijk evenement wordt. 
 
Deadline eind mei besluit of de braderie door kan gaan.  
 



WIJKRAAD	DIETSVELD/VOGELBUURT	
 Correspondentieadres: 

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

 

6. Aandachtspunten vernieuwingen kruising 
Voorzitter stuurt de bevindingen welke opgesteld zijn door een wijkraadslid door naar de betreffende 
ambtenaar met uitnodiging om ter plekke te kijken.  
 

7. Mobiliteitsplan / -beleid 
Geadresseerd in WBO. Veel plannen op dit moment, waarop feedback wordt verwacht van 
belanghebbenden. De samenhang tussen de visies en notities wordt gemist. WBO heeft aan 
gebiedsverbinder gevraagd om een overzicht te delen waarin alle lopende projecten en visiestukken 
worden opgenomen.  
 

8. Woonvisie 2021-2025 
Vanuit de gemeente wordt input gevraagd van de wijkraad. Dit onderwerp wordt een participatietraject 
georganiseerd door de gemeente voor alle belanghebbenden waaronder de wijkraden. 
 

9. Rol WBO en Wijkraden 
Rol WBO besproken en de houding van een aantal wijkraden. Aantal wijkraden willen het WBO inzetten om 
meer gewicht achter opvattingen, zienswijzen en bezwaren te hangen. Enkele wijkraden zien geen rol voor 
hen in het beoordelen van alle visiedocumenten / beleidsnota’s enz. BO is geen politiek of gemeente en 
heeft in feite geen status. Maar die keuze moet er niet toe leiden dat de actieve wijkraden dwingend 
kunnen zijn  in het WBO naar voren schuiven als overlegorgaan die met 1 stem spreekt.  Voorzitter vraagt 
hoe onze rol als WR binnen het WBO past. Een wijkraadslid sluit volgende vergadering aan om daarna te 
bepalen of wij als wijkraad ‘samenwerking binnen WBO’ op de agenda willen zetten.   
 

10. MyWheels 
Iemand geeft aan dat in Haarlem Noord inmiddels 13 elektrische deelauto’s van MyWheels geplaatst zijn. 
Zoefzoef vervoersdienst zal ook in Noord aangeboden worden. De filosofie van de gemeente is , dat de 
deel-auto een (tweede) gezinsauto zal vervangen. Op dit moment lijken ze extra binnen de wijk en dit zorgt 
voor extra parkeerdruk. 
Een bewoner heeft MyWheels aangeschreven en die gaven aan dat de auto’s rechtmatig zijn neergezet. 
 
Voorzitter legt de vraag neer bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat is het plan hierachter?  
 

11. Rondvraag 
- Wijkraadslid is blij met akkoord  
- Een bewoner bedankt ons allen voor onze inzet. 
- Wijkraadslid heeft de vergadering duurzame stedelijke ontwikkeling gevolgd. Afhankelijk van 

woningbouwcoöperaties en ontwikkelaars. De samenvatting wordt op Google Drive gezet.  
 

12. Sluiting 
De volgende vergadering is de jaarvergadering en is gepland op 14 april 2021 om 20.00 uur. 
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Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21011316 Wijkraadsleden kijken naar invulling 

Wijkschouw 2021 
Lopend Kan niet plaatsvinden i.v.m. 

maatregelen 
21021001 Secretaris zal vragen aan de desbetreffende 

organisaties of de WR actief iets kan 
betekenen tegen eenzaamheid in de wijk 

Lopend Contact gehad met BUUV en sociaal 
wijkteam. Secretaris plant afspraak in. 

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

Lopend Contact gehad gemeente. Wil graag 
tijdens de jaarvergadering op de 
agenda. 

21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 
Rijksstraatweg 

Lopend Status behandelen tijdens volgend 
overleg 

2021031001 Eind mei besluiten of braderie door kan gaan Nieuw  
2021031002 Voorzitter stuurt de bevindingen kruising 

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

Nieuw  

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

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

Nieuw  

2021031005 Wijkraadslid slaat samenvatting vergadering 
duurzame stedelijke ontwikkeling op 

Nieuw  

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


