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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
11 maart 2020

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal welkom voor de
(nieuwe) bezoeksters uit de Vogelbuurt. Voor de nieuwkomers volgt een voorstelrondje
wijkraadsleden en bezoekers.
Een buurtbewoner is door de wijkraad gevraagd wat meer te vertellen over zijn groene
initiatieven in de wijk.
Sinds juni 2019 staan de vacature van notulist nog open: een deelnemer van de Vrijwilligers
Centrale had zich recent hiervoor aangemeld, echter door ziekte heeft hij ook weer afgezegd.
De vacature staat dus weer open.
De secretaris is vandaag ( 11-3) naar de bijeenkomst “Mooi door Noord” geweest. Er was een
plenair gedeelte daarna in losse groepen verder werd gediscussieerd over onderwerpen uit de
buurt.
De wijkraad was 9-3 ook aanwezig bij de bijeenkomst Sociaalplan ‘Visie Leefbaarheid’.
Rina informeert dat de wijk subsidies in april worden behandeld.

2.

Vaststellen agenda.
De agendapunten worden goedgekeurd.

3.

Inkomende stukken / Uitgaande post
De wijkraad is uitgenodigd voor de Wijkradenconferentie op 20 maart a.s.
De voorzitter en de secretaris zullen de wijkraad vertegenwoordigen.
Bewoner hoek JGK/Drususstraat heeft geluidshinder van ‘n rammelende putdeksel,
extra nu ook de bussen via de JGK rijden. Navraag bij de gemeente leert dat
de oorzaak is, verkeerd aanleggen door Boskalis die de JGK van nieuwe riolering
heeft voorzien. Het zal worden verholpen tijdens de werkzaamheden voor de HOV,
Secretaris neemt contact op met de gemeente en/of Walter Vroom (HOV).

4.

HOV voortgang
Op 10-3 jl. heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden in de bibliotheek noord, waarin
uitleg werd gegeven over de planning en plannen met betrekking tot de HOV
werkzaamheden. Daarbij konden ook vragen gesteld worden aan de HOV projectleider van de
gemeente en Connexxion.
In fases gaan de verschillende kruisingen op de Rijksstraatweg dicht (de Rijkstraatweg wordt een
deel van de tijd eenrichtingsverkeer richting). Op plekken waar bomen (boomwortels) staan en
het fietspad wordt opengebroken, zal dit hersteld worden met de rode fietsplaten waar eerder
al een test mee is gedaan. De gemeente is voornemens om op termijn het gehele fietspad langs
de Rijksstraatweg hiervan te voorzien.

5.

Buurtinitiatieven
Een bewoner is door de wijkraad gevraagd om zijn ideeën te delen voor het aanleggen van een
wormen- of insectenhotel. Dit zou eventueel geplaatst kunnen worden op de hoek JGK t.o. de
Roerdompstraat op de plek waar nu de telefooncel nog staat. Hij kan hierover afstemmen met
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Barbara Munnikes van Spaarnelanden, ook of dit zonder vergunning mag. Samen met de
secretaris zal hij bekijken hoe dit gefinancierd kan worden.
Rina Stroo (Jouw Haarlem) adviseert dat je bij DOCK op het Marsmanplein via ‘Buurt
Leefbaarheid en Initiatieven’ ook budget voor een dergelijk initiatief kan aanvragen.
Ook kan door buurtbewoners een boomsingel geadopteerd worden. Dit houdt in dat je plantjes
zaait/plant in de boomsingel rondom de boom bij jou voor de deur en dit ook onderhoudt.
Spaarnelanden voorziet een geadopteerde boomsingel van een rode, houten paaltje, zodat de
medewerkers van Spaarnelanden dit niet zullen schoffelen.
Om de vogelstand in de Hekslootpolder te verbeteren heeft de ‘Vereniging Hekslootpolder’
zelf € 25.000 ingezet, men hoopt dat de Gemeente Haarlem ook zal bijdragen.
Aan het eind van de Vondelweg, kant Hekslootpolder zal een ‘natuurgebiedje’ gerealiseerd
worden met bloemen, het zal beheerd worden door Landschap Noord Holland en vrijwilligers
van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder.
6.

AED
Burgerinitiatieven zijn aan te moedigen, echter is het belangrijk alert blijven wat de gevolgen
zijn. Voorbeeld is de AED Meeuwenstraat; via crowdfunding bekostigde AED is door een
bewoner aangeschaft, maar nooit geplaatst aangezien bleek dat de kosten voor installatie en
stroomverbruik zelf betaald moesten worden. Vlak daarna is de initiatiefnemer ook verhuisd.
De AED ligt nu bij de nieuwe bewoners van het pand. Status checken bij de huidige bewoners, de
regels van de gemeente erop nalezen of er mogelijkheden zijn tot plaatsing en waar.
De wijkraad geeft aan dat de gemeente vorig jaar het bedrijf STAN de opdracht gegeven om een
dekkend AED netwerk in Haarlem te realiseren, hetgeen inmiddels is gebeurd. In heel Haarlem
zijn plaatsen aangewezen waar een AED is geplaatst. De gemeente is verantwoordelijk voor de
kosten van plaatsing, onderhoud en aanmelding bij Hartslag.nu (het oproepsysteem van de
alarmcentrale 112).

7.

Orionzone,
De gemeente is bezig met de ontwikkelstrategie. Het participatie project is doorlopen en op dit
moment is er een concept ontwikkelvisie aangenomen.
Het grootste probleem dat onze wijkraad voorziet is de mobiliteitsdruk. Extra woningen zorgt
voor extra parkeer-/verkeersdrukte. Temeer omdat er meerdere plannen liggen voor woning
bouw o.a. langs het Spaarne en bij de Schoterbrug. Het mobiliteitsonderzoek uit 2019 is niet
representatief, aangezien de metingen in de zomerperiode (minder verkeer) zijn gedaan.
In november volgt een nieuw mobiliteitsonderzoek.
Rina Stroo geeft aan dat er tegelijkertijd met het aannemen van de ontwikkelvisie, door de hele
raad een motie is aangenomen dat de inrichting van de Planetenlaan nog indicatief is. Dat wil
zeggen dat men tijdens de ontwikkelstrategie als alles wat duidelijker wordt, weer in overleg
moet gaan met de bewoners om te kijken hoe dat het beste wordt gedaan. De inrichting van het
Sportpark is ook nog indicatief, zelfs is er gesproken over bouw van minder woningen.
Op dit moment, maart 2020, is de meerderheid van de wijkbewoners tegen het voorstel van de
nieuwe inrichting, met lintpark voor de deur en geen parkeerplaatsen.
Hr. Kees Meijer( PvdA): de gemeente zal zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan
de wensen van de wijkbewoners, er is natuurlijk wel een programma van eisen,
er moeten 10.000 woningen bijgebouwd worden. Er zijn veel randvoorwaarden, daar gelden
uiteraard bepaalde normen voor, die ook zijn vastgelegd.
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Bij elke WBO en wijkraad vergadering staat de Orionzone op de agenda, dus het wordt
nauwlettend gevolgd. De huidige stand van zaken is te lezen op: www.haarlem.nl/Orionzone
8.

Overlast werkbusjes
De wijkraad ontving via de mail vragen met betrekking tot het parkeren van werkbusjes in de
wijk. Deze leiden vaak tot irritatie omdat ze veel parkeerruimte innemen, terwijl er al
parkeertekort is. Wat zijn de regels en wat mag wel en niet? Dit speelt al jaren, vooral het
parkeren op hoeken kan gevaarlijke situaties opleveren voor spelende kinderen.
Wettelijk gezien is het toegestaan dat werkbussen in de wijk geparkeerd worden, wel zijn er
maximaal lengte/hoogte regels. Grote vrachtauto’s en bussen kunnen geparkeerd worden op de
parkeerplek aan de Planetenlaan. Men hoopt hiervoor een beroep te kunnen doen op fatsoen
en redelijk gedrag. De secretaris zal navragen bij de gemeente of er speciale regels voor busjes
zijn.

9.

Woningsplitsing,
Via de mail er is een vraag binnengekomen van een wijkbewoner over de splitsing van een
woning op de Vergierdeweg. Tevens vroeg deze zich af of de wijkraad op de hoogte gehouden
wordt van deze aanvragen. Dit is niet het geval, dit soort aanvragen worden niet voorgelegd aan
de wijkraad. Een ieder zal dit zelf in de gaten moeten houden.
Info staat in het bestemmingsplan van een wijk, je kunt altijd een bezwaarschrift indienen. Je
moet officieel een vergunning aanvragen, doorgaans krijg je die bijna altijd.

10.

WBO
De voorzitter is aanwezig geweest bij de WBO vergadering met Jur Botter over de ‘Nieuwe
Democratie’. Vanuit het WBO is aangeboden om een onderzoek naar een variant te doen.
Jur Botter erkend en herkend een aantal opvattingen vanuit het WBO.
Opvatting van onze wijkraad is, dat wij tevreden zijn met de 4 voorgelegde nieuwe vormen van
nieuwe democratie die bedacht zijn: Verbinder, Belangenbehartiger, Signaleerder, Beheerder of
Ondersteuner. Wij als wijkraad hebben aangegeven dat de rol als´ Verbinder´ en
´Belangenbehartiger´ ons het beste zou passen.
We vinden niet dat een wijkraad, gerund door vrijwilligers naast hun gewone baan, een
verantwoordelijkheid over een budget moeten krijgen. Waarmee zaken in de wijk bekostigd
kunnen worden. Hr. Piet de Vries (Initiatiefgroep versterking lokale democratie) informeert dat er
een heel duidelijke uitspraak is geweest van de gezamenlijke wijkraden, namelijk dat 70% er
voorstander van is, dat wijkraden vooral de functie hebben van Belangenbehartiger voor de wijk.
Haarlem gaat een aantal proeven doen:
- gebiedsbegroting in Schalkwijk: ze krijgen een budget, daar moeten ze een plan voor
maken, en verantwoording voor afleggen etc.
- Right to Challenge: het recht om de gemeente uit te dagen. Een betere en goedkopere
oplossing bedenken dan de gemeente. Dit heeft wel wat haken en ogen, zoals kennis van
planvorming etc. en de initiatiefnemers moeten een stichting of vereniging zijn.
Tijdens de Mooi door Noord middag heeft de gebiedsmanager Noord), vragen beantwoord over
Orionzone m.n. de supermarkt. Bewoners hebben aangegeven geen extra supermarkt te willen.
Jur Botter heeft aangegeven dat er ´in principe geen supermarkt gebouwd wordt op het terrein
van de locatie van de Bison Bowling´. Op de vraag van de secretaris aan de gebiedsmanager of
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de supermarkt nu wel of niet gepland staat, gaf hij aan: `als de bewoners de supermarkt niet
willen, dan komt hij er ook niet!`.
Hr. de Vries geeft aan dat dit vreemd is, Horne Vastgoed is inmiddels al eigenaar van de grond.
Maar de wethouder heeft aangegeven dat geld niet bepaalt hoe de gemeente bestuurt.
Rina Stroo geeft aan dat ook nog bij het WBO gesproken is over de ´Bereikbaarheid Visie
Zuid-Kennemerland´. Merijn Snoek heeft aangegeven dat hij zich sterk maakt voor de
Velserboog, voor noordelijkere ontsluiting van de A9.
Piet de Vries geeft nog een aanvulling op het onderwerp Nieuwe Democratie, dat hij met een
aantal wijkraad voorzitters o.a. Jan van Eeden (voorzitter Pletterij) een opzet
voor het onderzoek gemaakt heeft, bezig ter voorbereiding voor 20 maart.
De uitkomst koppelen ze vervolgens terug naar de wijkraden.
11.

Rondvraag
Rina meldt dat ze 10 maart in het ABC Architectuur Museum bij een interessante bijeenkomst
had over Vitaal Wonen, woningen voor senioren. Er waren een aantal sprekers van de aanbod
kant, project- ontwikkellaars en een aantal mensen die ruimte vroeg voor een bejaardenhuis.
De project-ontwikkelaars hadden wel ideeën maar geen ruimte om te bouwen.
Het is de bedoeling zelfstandig oud te kunnen worden in een eigen woning.
De voorzitter geeft aan dat hij en de secretaris de wijkraad zullen vertegenwoordigen bij het
Clusteroverleg op 14 april as.
De wijkraden in Noord kunnen op PLEIO (intranet van de gemeente) punten aangeven in hun
wijk die aandacht behoeven. Samen met de medewerkers van gemeente, Spaarnelanden, Politie
zullen deze punten en vervolgacties besproken worden.
Een bewoner geeft aan dat er hard gereden worden wordt door de Roerdompstraat. Bij de
kruising met de Meeuwenstraat was voorheen een verkeersdrempel. Deze is echter na de
rioleringswerkzaamheden niet meer teruggekomen, er is een optische drempel gemaakt (alleen
strepen, geen verhoging). Pauline heeft dit tijdens de wijkschouw ook al aangekaart. Menno
Evers en Rober Vriend (gemeente) zouden nagaan wat de opleverafspraken met de aannemer
waren en zouden dit terugkoppelen aan de wijkraad. Dit is tot op heden, ondanks een reminder,
nog niet gebeurd. Pauline zal het nogmaals aankaarten tijdens het komende clusteroverleg met
de gemeente.
Een bewoner vraagt of er in het cluster overleg ook gesproken kan worden
over het waterpeil in het Schoterbos, het gaat hem er voornamelijk om,
wie beheert dit, wie is er verantwoordelijk voor en wat is het beleid.
Pauline merkt op dat dit park niet echt in onze wijk ligt.
Rina Stroo informeert hem dat nog een inloopbijeenkomst over het Schoterbos komt over het
Voorlopig Ontwerp (VO) en de vervolgfase op 16 maart in Schoterhof van 17.00-20.30u. Dit is bij
uitstek de plek om dit probleem te bespreken.
Een wijkraadlid meldt dat de volgende vergadering tevens de jaarvergadering is,
zij had hiervoor Dik Vonk (ex stadsecoloog) uitgenodigd om een presentatie
te geven over vergroening van de wijk.
Een wijkraadlid geeft aan dat zij verlichting bij de oversteekplaats kippenbruggetje/Schoterbos
naar de Jan Gijzenkade wenselijk vindt. Zij vindt het een gevaarlijk punt in het donker.
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Advies luidt: Melden bij: “Meldpunt verkeer van de Gemeente”
12.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid of inbreng en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 8 april 2020 om 20.00u.

