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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt 
d.d. 10 oktober 2018 

 

Opening mededelingen en vaststellen agenda punten 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Melding: afwezigen 
Inmiddels heeft de secretaris namens de Wijkraad het buurtplatform “Nextdoor” 
gebuikt  
om informatie, nieuwtjes en de Nieuwsbrief Dietsveld-Vogelbuurt te plaatsen. 
 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
 Netwerkbijeenkomst Mooi door Noord, Gemeente Haarlem  

editie in samenwerking met GGZ inGeest 14nov2018 plaats Koningkerk  
Kloppersingel 57, 16.00-20.00u (zaal open 15.30u) incl. avondmaaltijd.  

 Putdeksels Vondelweg. 
Een buurtbewoner heeft de Gemeente Haarlem aansprakelijk gesteld 
voor scheuren in de  muren van zijn woning. Deze zijn ontstaan doordat de 
putdeksels lange tijd hebben losgelegen, zijn verzoek om compensatie is afgewezen.  

 WBO:  
Woningbouw Orionweg/ Planetenlaan 600 woningen 
Budgetaanvraag Wijkraad de Krim voor een 2nd opinion onderzoek te laten uitvoeren 
Onderzoek naar leefbaarheid en bereikbaarheid van Haarlem Noord.  
Informatie hieromtrent: Extranet werkgroep Gemeente Haarlem account Noord. 
Extranet bijeenkomst bijwonen, vindt plaats elke laatste woensdag van de maand.  
Gem. Haarlem contact: Hans Vriend gebiedsmanager Noord. 

 Informatie “ Leefbaarheid en initiatiefbudget” van de gemeente Haarlem 
over lopende budgetaanvragen en beschikbaar saldo tot eind 2018. 

4. Jan Gijzenkade 
Op 13 + 14 September jl. zijn op de Jan Gijzenkade  drie verkeersspiegels teruggeplaatst. 
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Een bewoner van Dietsveld geeft aan dat de spiegel op de hoek van de Germanenstraat 
niet goed staat afgesteld. Er kan contact worden opgenomen met Spaarnelanden  
als het niet lukt om hem zelf goed te zetten. 
Er is onkruid langs de waterkant gewied door de bewoners. Hoewel Boskalis gras heeft 
ingezaaid in de groenstrook is het gras in de afgelopen maanden niet gegroeid door de 
aanhoudende droogte. 
Bewoners kunnen bollen inzaaien omdat deze voor het nieuwe maai seizoen in 2019 
al zijn uitgebloeid. 

5. Terugblik Braderie 
De kraam van de wijkraad op de braderie van 15 September is goed bezocht, 
deze was ook goed zichtbaar door de banner met het logo van de Wijkraad. 
Er zijn flyers uitgedeeld over wat de wijkraad kan betekenen voor de wijkbewoners. 
Ook is met bewoners gesproken over onder andere de HOV over de Rijkstraatweg. 
Volgend jaar zal de kraam er weer staan, met bezetting  van 11.00 tot 14.00 uur. 
 

6. Aanwezig Siep Mol van Stichting Reanimatie & AED Bollenstreek 
AED:  Automatische Externe Defibrillator. 
De heer Mol werkt onder de paraplu van de Hartstichting “Elke minuut telt” 
Hij promoot bereikbaarheid van AED’s binnen 4 min. maximaal 6 min. 
Zo’n AED is een hulpmiddel en geeft weinig informatie aan. Er dient eerst 
2 minuten te worden gereanimeerd.  Een cursus reanimatie/AED kost ca. 30 euro 
Aanmelden kan per email bij: reanimatie.lisserbroek@quicknet.nl 
Inmiddels is de Gemeente Haarlem begonnen met een inventarisatie, hoeveel  
en waar AED’s te plaatsen,  een AED kost ca. 1500 euro exclusief plaatsing. 
Bert-Jan zal uitzoeken of de kosten betaald kunnen worden uit het 
Leefbaarheidsbudget van de gemeente Haarlem. 

7. WBO (Wijkraad Belangen Organisatie) te vinden op PLEIO (Plein Overheid)  
Menno Evers gebiedsverbinder  leefbaarheid/veiligheid 
Robèr Vriend gebiedsbeheerder onderhoud openbare ruimte 
Vragen kunt u stellen via contactformulier zie Website Gem. Haarlem of Tel.  14 023 
Hans Kamerling: Nieuwe voorzitter Wijkraad Delftwijk/Waterbuurt. 
Er komen mobiele smiley’s: 1 op de Jan Gijkzekade en 1 op de Eksterlaan. 
Methode gefragmenteerd aanzetten om de week. 
Aanpassing wegbewijzering hoek Jan Gijzenkade/Vondelweg (BAM). Een aannemer 
openbare ruimte gaat de pijlen op het wegdek verwijderen deze zorgen voor 
verwarring. 
Er is geen optimale oplossing voor te bedenken, het verkeer zal zichzelf reguleren.  
De lus in de weg die het stoplicht linksaf aanstuurt, wordt naar voren verplaatst 
waardoor het stoplicht op fietsers reageert. 
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De voorzitter en de secretaris van de wijkraad hebben hierop gereageerd naar 
Gemeente Klant Contact Centrum. 
Handhavers Patrimoniumbuurt waren ook aanwezig omdat daar klachten zijn over drugs 
gebruik en dealen in de buurt rond de Vomar. 
De remedie is gedogen omdat handhaven niet te doen is. 

8. HOV 
Procesmanager gebiedsontwikkeling en beheer gemeente Haarlem  
Gert Wesseling informeert dat de ontwikkeling van de HOV in de ontwerp fase zit. 
Info voorzitter Actiepunten:  
- Dossier HOV – Boringen in het asfalt van de fietspaden langs de Rijkstraatweg 
- Plaatsen van extra laadpalen in de buurt. 
In Velserbroek zijn laadpalen geplaatst waar (nooit) auto’s aan staan, 
De buurt bewoners hebben er vuilniszakken overgehangen zodat er weer 
een aantal extra parkeer plaatsen beschikbaar is.  
- Volgens (info) bestaat er al een inventarisatie voor het plaatsen van AED’s. 
Vertraging vindt plaats door oponthoud van de procedure van gemeente wegen. 
- Er is melding gedaan over een rattenprobleem in de buurt oorzaak water 
Dietsveld  sinds vorig jaar, probleem in de Meeuwenstraat niets meer over vernomen. 
De staat van de bestrating in de wijk i.v.m. los/laag/hoog liggende stoep tegels 
zal de voorzitter ter tafel brengen in de WBO vergadering van 30 oktober. 
De afvalbakken bij DVS staan te veel naar voren op de stoep. 
Omdat dit een doe en ontmoetingscentrum is moeten ook rolstoel/scootmobiel 
gebruikers er langs kunnen, melding maken bij de Gemeente Afd. Openbare Ruimten. 
Groen Dietsveld plantsoenen en overig groen, melding doen en afspraak maken voor 
een schouw met Barbara Munnikes zij is  Relatiemanager bij Spaarnelanden of melden 
op de site: degroenemug@haarlem.nl – tel.: 14 023  
Op de Eksterlaan proberen automobilisten drempels te omzeilen.  
Er is een plan om ze in de breedte aan te passen, eerder is geconstateerd dat dit werkt. 
De aannemer van de eerdere reconstructie ontwerpt een plan. Dit zal in overleg met 
de gemeente ambtenaar openbare werken alsook de aannemer door Spaarnelanden 
worden uitgevoerd. 

9. Rondvraag:  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
10. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 


