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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
10 juni 2020
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
- De secretaris heeft bij de gebiedsagent kwartaaloverzichten van de politiemeldingen in onze wijken
opgevraagd. Dit wordt in Vijfhoek al gedaan.
- De secretaris heeft twee vrijwilligers aangeschreven om de vacature van de notulist in te vullen. Nog
geen reactie.
- De agenda is goedgekeurd.
Ingekomen stukken
- STAN Global heeft vorig jaar de AED dekking in Haarlem in kaart gebracht: inventarisatie en registratie
AED’s op kaart, in heel Haarlem hangt in een straal van 500 meter een AED . Er moet nog 1 AED locatie
geborgd worden, dit is een lopend actiepunt. De burgerhulpverlening moet nog wel een boost krijgen.
De voorzitter vraagt of de secretaris STAN kan vragen om een stukje voor in de nieuwsbrief.
- Een wijkraadslid heeft vorige vergadering de snelheid op de Vondelweg wederom geadresseerd. Dit is
vorig jaar ook al meegenomen in de wijkschouw. De gebiedsagent heeft destijds in een e-mail
aangegeven dat blijkt dat overdag gemiddeld 55 km/uur gereden wordt maar ’s avonds zijn er pieken
tot 80 km/uur. Hij geeft aan geen aanleiding te zien voor extra controle, er is wel de mogelijkheid om
een verkeersmileys te plaatsen. De gebiedsverbinder is gemaild voor input, nog geen feedback
ontvangen. De secretaris checkt status bij hem.
Een deelnemer geeft een kanttekening over het Smiley bord dat op de Van Nesstraat geplaatst is
geweest, deze werkte niet. Het is van belang om te weten of het bord wel werkt, dit zal de secretaris
meenemen in haar vraag richting de gebiedsverbinder.
- Een wijkbewoner heeft melding gedaan over het tijdelijk gecreëerde voetgangserspad aan de kruising
Rijksstraatweg/Jan Gijzenkade, nu deze open ligt. Het geplaatste hek en loopplaten zijn te smal om 1,5
meter afstand te bewaren. Punt is geadresseerd bij de aannemer. Voor nu geen verdere actie
aangezien dit te maken had met de werkzaamheden voor de HOV welke in afrondende fase zijn.
- Martin heeft vorige vergadering melding gemaakt van de overvolle duobakken aan de Vondelweg.
Deze zijn voor de boven- en benedenwoningen, echter er is oneigenlijk gebruik door andere bewoners
wat zorgt voor vuil op de weg. Een medewerkster van Spaarnelanden komt er op terug.
- De paden schoonmaak aan het Batavierenplantsoen heeft al bijna drie jaar niet plaatsgevonden.
Barbara geeft aan dat het onderhoud van deze paden niet opgenomen was in de beschrijving van de
werkzaamheden van deze afdeling.
- De voorzitter en de secretaris hebben een (digitale) workshop van de gemeente/Stadsgesprekken
gevolgd over de toekomstige rol van de wijkraden binnen de Nieuwe Democratie. Er is een
concepttekst met samenvatting zienswijze wijkraad hierop beschikbaar. Vraagstuk welke beantwoord
moet worden is of de wijkraad faciliterend, belangenbehartigend of financiële verantwoording heeft.
Vanuit onze wijkraad wordt gestuurd op faciliterend / belangen behartiger.
- Nieuwsbrief juni is inmiddels gedrukt en rondgebracht. De Complimenten voor wederom een mooie
editie. In de nieuwsbrief is de wijkschouw weer opgeroepen, eerste reacties zijn binnen. De secretaris
vraagt wie de wijkschouw dit jaar op zich wil nemen. Een wijkraadslid geeft aan dat zij de inventarisatie
doet. Bij de schouw zelf zullen alleen wijkraadsleden aanwezig zijn, het is niet de bedoeling dat
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bewoners dit jaar meelopen. Datum schouw moet nog geprikt worden, in verband met de corona
maatregelen is dit nog niet gedaan.
Er is een melding binnengekomen over overlast hondenpoep op het Dietsveld. Wat is de functie van
het Dietsveld? Een medewerkster van degemeente geeft aan dat het Dietsveld onder “ Ravot groen”
valt. Onduidelijk wat de definitie is. Terugkoppeling richting melder: voorkeur honden uitlaten op
losloopplekken, maar uitlaten mag overal. Stukje voorlichting bieden in de nieuwsbrief over regels.
Positief insteken, eventueel in een “ wist je datje” .
Punt op de volgende nieuwsbrief.

Notulen vorig overleg
De notulen van 13 mei jongstleden zijn goedgekeurd.
HOV-Voortgang
De voorzitter geeft aan dat hij over het nieuwe stuk van de HOV is gereden, deze lijkt conform DO
(Definitief Ontwerp). De secretaris heeft van de Proces Manager HOV excuses ontvangen dat de brief met
communicatie over de vertraging van de werkzaamheden niet naar de wijkraad is verzonden. Uitleg van de
vertraging gegeven, eind juni wordt alles afgesloten en wordt de asfalt toplaag gestort. Een wijkraadlid
geeft aan dat de wisseling van rijroute als verwarrend en onduidelijk wordt ervaren. Geldt voor
voetgangers, fietsers en auto verkeer. De secretaris kijkt morgen en neemt per mail contact op met de
procesmanager.
Splitsing woningen
Internetdienst Mijnoverheid.nl geeft geautomatiseerd meldingen. Woning splitsing aangevraagd op
Eksterlaan en is goedgekeurd. Een bewoner heeft zorgen geuit richting wijkraad. Wij kunnen echter niets
doen als de vergunning eenmaal is verstrekt. Inspraak periode is dan al geweest.
Definitieve versie verordening opgevraagd door de secretaris, inmiddels ontvangen. Richtlijnen worden
verstrekt door de secretaris aan de betreffende heer.
De secretaros vraagt zich af hoe deze meldingen eruit zien en of dit informatie is die de wijkraad zou
moeten willen inzien. Een deelneemster geeft aan dat dit allemaal openbaar is en taak van de burger zelf.
De secretaris houdt de berichten in de gaten en komt erop terug indien interessant.
De voorzitter vraagt zich af of dit een politiek punt is aangezien er woningnood is. Een deelneemster geeft
aan dat dat niet aan de orde is en benadrukt dat wanneer de leefomgeving in gedrang is, dat gemeld moet
worden aan B&W. Een wijkraadlid stelt voor om het op te nemen in de wijkschouw. De secretaris zet hem
er bij.
Wijkkrant
Aantal pagina’s nieuwsbrief ter discussie: 12 pagina’s is prettig in verband met foto’s en informatieve
berichten, echter wel kostbaar.
Begroting doorgestuurd, waarbij uit is gegaan van vier uitgaven per jaar met 12 pagina’s. Kosten 3.000 euro
exclusief 200 euro bezorgkosten. Alternatief: 3 edities en de “ braderie uitgave” door de braderie zelf te
laten verzorgen. De voorzitter brengt een nuance aan, dat we uitgaan van 3 edities per jaar en in een
bijzonder jaar (verkiezingsjaar) een vierde editie.
Op deze manier in de begroting opnemen.
Wijkraad verplichting vanuit de gemeente:
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- 10 maal vergaderen
- 4 wijkkranten
Eigen invulling: 3 wijkkranten + andere kanalen
Jaarverslag, financiën 2019
De rol van kascommissie is door een wijkbewoonster op zich genomen. Oproep: mocht je pinnen, altijd
betaalbewijs / bon opvragen en aan de penningmeester geven.
Financieel verslag komt goed, in september details. Kascommissie is akkoord. De wijkbewoonster wil deze
verplichting volgend jaar weer op zich nemen
Verlaging subsidie
In 2021 wordt de subsidie van de gemeente voor de wijkraden gereduceerd met 18-20%. Grofweg komt dit
neer op een besteedbaar budget van voorheen 6.500 euro naar 5.200 euro. De secretaris heeft een
voorstel om het budget strakker te krijgen. De voorzitter geeft aan dat er de afgelopen jaren, elk jaar een
restitutie bedrag is. Deze zou eigenlijk inzichtelijk gemaakt moeten worden om te kijken of het überhaupt
nodig is om de huidige begroting aan te passen.
Rondvraag
Mededeling deelneemster: morgen is er een vergadering met het commissie bestuur over de 1,5 meter
samenleving. BDeze is openbaar en is op te vragen via “agenda commissie bestuur”, de beleidsstukken zijn
toegevoegd.
Eind augustus contact over locatie van vergadering 9 september. Voorstel: 4e week augustus op woensdag.
De voorzitter nodigt uit.
Tijdens ingelaste vergadering volgende meenemen:
- Fysieke of digitale vergadering op 9 september 2020 (afhankelijk van de coronamaatregelen dan)
- Indien fysieke vergadering: mogelijkheid van het schenken van koffie/thee
- Definitief besluit over de beoogde nieuwe penningmeester
Via de verzendlijst notulen + agenda worden geïnteresseerden geïnformeerd over de locatie van de
volgende wijkraad vergadering.
Afsluiting
Eenieder wordt bedankt voor zijn/haar deelname. Het volgende overleg betreft een ingelast kort overleg op
26 augustus. De volgende wijkraad vergadering is gepland op 9 september 2020, aanvang 20 uur.

