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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 11 januari 2023 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter  opent de vergadering en heet iedereen welkom en wenst een ieder een voorspoedig 2023. 
- Nieuwe secretaris komt ons team versterken: een hartelijk welkom! 
- Onderwerpen voor komende nieuwsbrief 

o Duurzame energie 
o Van Wijkraad naar Wijkplatform 
o Terugkoppeling/Terugblik informatieavond Gereguleerd Parkeren 22 november 

 
2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt aangevuld met het onderwerp “ initiatieven voor duurzame energie”. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Notulen WBO 
- Doorstart WR Amsterdamse buurt 
- OPH (politieke partij); verzoek overleg gereguleerd parkeren. De WR wordt op de hoogte gehouden 

maar neemt niet actief deel 
- Uitnodiging Meet & Share 17 januari – Twee wijkraadsleden zullen aanwezig zijn.  
- Wethouder gesprek van wijkraden en wijkplatform 
- Aanpassing extreem weer bijeenkomst 16 januari, Een wijkraadslid woont deze bij 
- Luchtkwaliteit bijeenkomst 18 januari, Theo neemt deel 
- Inspraakreacties gegeven Spaarndamseweg 

 
Het aantal initiatieven van de Gemeente ligt erg hoog. Veel avond meetings op korte termijn. Voorzitter 
neemt dit mee naar het WBO.  
 

4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten 
HFC Haarlem moet zijn Haarlem Kennemerland. 
 
De notulen worden verder goedgekeurd.  

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid Lopend Smileys Vondelweg en JGK zijn 
weggehaald. De gemeente wordt 
gevraagd waar de smileys zijn 
gebleven 

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Afgerond Er zullen vragen aan de gemeente 
worden gesteld. 

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK.  

Lopend Gesproken met werkgroep. Wijkraad 
lid stelt brief op voor politiek. 

2022101202 Het thema “ de nieuwe democratie en de 
positie Wijkraden” monitoren (van WR naar 
Wijkplatform) 

Afgerond  

2022110901 Voorzitter neemt contact op met Rien Boon 
om status Windturbine te bespreken 

Lopend  

2022110903 Er wordt gerefereerd naar een rapport 
waarin bewezen wordt dat betaald parkeren 
werkt. Dit rapport bewijst dit echter niet.  

Lopend Vraag gesteld aan de Gemeente bij het 
opleveren van alle reacties. Verwacht 
antwoord via de Nota van antwoorden 
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Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2022110904 Het stukje eenrichtingsverkeer op De 
Bavostraat lijkt niet meer opportuun. Dit 
was een tijdelijke maatregel in verband met 
de bouw. Voorzitter een vraag op Pleio. 

Lopend Nog geen update 

2022110905 Ventweg Vondelweg met de verbinding naar 
de Vondelweg is niet altijd even duidelijk. 
Autoverkeer wordt middels een druppel 
naar de Vondelweg begeleidt, echter de 
druppel wordt in de winter weggehaald 
vanwege gladheid. Dit zorgt ervoor dat 
verkeer per ongeluk het fietspad rechtdoor 
pakt in plaats van de correcte route, naar de 
Vondelweg. Voorzitter stelt een vraag op 
Pleio 

Lopend  

 
5. Startnotitie Actualisatie participatie/Van wijkraad naar wijkplatform - Voorbespreking gesprek met 

gemeente Haarlem 
Door gebiedsverbinder uitgenodigd om 25 januari tijdens het WBO met gebiedswethouder Noord in 
gesprek te gaan. 
 
Onze Wijkraad heeft gereageerd op de voorgenomen plannen en voelt het platform als aanvulling. Het 
wijkplatform bestaat uit een breder gezelschap met belangenorganisaties van de wijk zoals ondernemers, 
verenigingen etc. 
 
Er volgt een discussie over de voors en tegens van de omzetting naar wijkplatforms. Ook zijn er tal van 
vragen: 

- In een wijkplatform kun je met een brede groep mensen een projectgroep opstellen om een 
initiatief uit te werken inclusief mogelijk budget? 

- Meer diversiteit in deelnemers 
- Is er nog financiering? 
- Wie werft de deelnemers en faciliteert in bijeenkomsten, ruimtes etc.? 
- Is er een mogelijkheid dat de Wijkraden en Wijkplatforms naast elkaar blijven bestaan? 
- Hoe loopt de communicatie van de Gemeente naar de Wijkplatforms voor participatie projecten? 
- Onze wijk bestaat eigenlijk uit twee verschillende wijken (Dietsveld en Vogelenbuurt), hoe wordt 

hier mee omgegaan? 
 

6. Ideeën jaarvergadering en kascommissie 
Duurzame energie als onderwerp. De jaarvergadering vindt plaats op 08 maart 2023. De uitnodiging naar 
de gebiedsverbinder wordt alvast door secretaris verzorgd.  
Een bewoner wil dit jaar de kascommissie doen. 
 

7. Jaar 2023: hebben we nog speciale doelen 
- In het kader van vernieuwing is het een idee om scholen te benaderen om als project kennis te 

laten maken met de Wijkraad (maatschappijleer?) of een specifiek actueel onderwerp. 
- Jeugd en Jongerenvoorziening – inventarisatie / actieplan? 
- Ruchtbaarheid fietsparkeervakken i.p.v. een parkeerplaats voor een auto. 

 
8. Buurtinitiatieven voor duurzame energie 
Een buurtbewoner van de Planetenwijk stelt zich voor. 

- In de zomer hebben we erg veel energie, echter we hebben het nodig in de winter. Er zijn tal van 
mogelijkheden qua techniek om energie op te slaan. Dit zijn echter investeringen op huizen of 
plantsoenen. Medewerking bewoners is vereist, ook voor de financiële draagkracht. Er zijn 
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subsidies beschikbaar zodat de kosten die normaliter voor energie worden betaald, gebruikt 
worden om de lening terug te betalen. 

- Ramplaankwartier wordt als voorbeeld gezien 
- Vraagstuk: hoe kan een initiatief voor duurzame energie eruit zien voor de wijk? De eerste stap is 

met z’n allen bepalen wat duurzame energie is voor een ieder. Wat voor gezamenlijk doel kun je 
bepalen? 

 
Het onderwerp wordt verder toegelicht tijdens de jaarvergadering. Een deelnemer geeft aan dat het 
verstandig is om iemand van de Ramplaankwartier uit te nodigen. Een wijkraadslid gaat hier achter aan.  
 

9. Rondvraag 
- Hangplek langs de Heksloot is ontmanteld. 

 
10. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 08 februari 2023 om 20.00 uur. 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid Lopend Smileys Vondelweg en JGK zijn 
weggehaald. 

2023011101 Smileys Nieuw Bart-Jan zal Theo vragen waar de 
smileys zijn gebleven 

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Afgerond Vragen stellen aan de Gemeente 

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK.. 

Lopend Gesproken met werkgroep 
Wijkraadslid  stelt brief op voor 
politiek. 

2022101202 Het thema “ de nieuwe democratie en de 
positie Wijkraden” monitoren (van WR naar 
Wijkplatform) 

Afgerond  

2022110901 Voorzitter neemt contact op met Rien Boon 
om status Windturbine te bespreken 

Lopend  

2022110903 Er wordt gerefereerd naar een rapport 
waarin bewezen wordt dat betaald parkeren 
werkt. Dit rapport bewijst dit echter niet.  

Lopend Vraag gesteld aan de Gemeente bij het 
opleveren van alle reacties. Verwacht 
antwoord via de Nota van antwoorden 

2022110904 Het stukje eenrichtingsverkeer op De 
Bavostraat lijkt niet meer opportuun. Dit 
was een tijdelijke maatregel in verband met 
de bouw. Voorzitter stelt een vraag op Pleio. 

Lopend Nog geen update 

2022110905 Ventweg Vondelweg met de verbinding naar 
de Vondelweg is niet altijd even duidelijk. 
Autoverkeer wordt middels een druppel 
naar de Vondelweg begeleidt, echter de 
druppel wordt in de winter weggehaald 
vanwege gladheid. Dit zorgt ervoor dat 
verkeer per ongeluk het fietspad rechtdoor 
pakt in plaats van de correcte route, naar de 
Vondelweg. Voorzitter stelt een vraag op 
Pleio 

Lopend  

2023011102 Het aantal initiatieven van de Gemeente ligt 
erg hoog. Veel avond meetings op korte 
termijn. Voorzitter neemt dit mee naar het 
WBO 

Nieuw  

2023011103 Gebiedsverbinder uitnodigen voor 
jaarvergadering op 08 maart  

Nieuw  

2023011104 Spreker Ramplaankwartier vastleggen voor 
jaarvergadering met hulp van bewoner 
Planetenwijk. 

Nieuw  

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


