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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 118 mei 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
Mededelingen 

- Nieuwe datum overleg gemeente en wijkagent – 2 juni.  De voorzitter zal vragen via Pleio of de 
smiley gewisseld kan worden tussen de Eksterlaan, Vondelweg, Jan Gijzenkade.  

- Netwerkbijeenkomst Mooi door Noord. Initiatief Gemeente Haarlem, de betrokken burger is 
hiervoor uitgenodigd. 

- Een partijlid geeft aan dat hij nog steeds lid van de ChristenUnie is, maar terugtreedt uit de fractie. 
 

2. Vaststellen agenda  
Agenda is akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
Bij afwezigheid van een secretaris is dit punt behandeld bij de mededelingen. 
 

4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten 
Opmerking notulen jaarvergadering: 
De aanwezigen hebben decharge verleent (niet alleen Hanneke) 
 
De notulen van de vorige vergadering worden verder goedgekeurd.  

Actienumm
er* 

Actiepunt Status Opmerkingen 

2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer 
bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat 
is het plan hierachter? 

Gereed  

2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Gereed eventueel kijken of wijkcontract ook 
iets voor onze wijk is. Nu met name 
oriënterend hoe dit gaat bij een 
andere wijk. 

2021051206 Facebook Campagne starten om meer leden 
te werven voor vergroten bereik 

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid o.a. 
- Smileys 
- Matrixborden 
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes 
- Eenrichtingsverkeer wijk 
- Snelheids metingen (ventweg Vondelweg) 
- oversteekplaats bushalte Vondelweg 

Lopend  

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022020902 Locatie benaderen beschikbaarheid live 
vergadering vanaf maart 

Gereed  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend  

2022030902 Link info Stadionsplein/Orionzone Nieuw  
2022030903 Kascommissie controle Gereed  
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5. Terugblik jaarvergadering 
Er was veel belangstelling voor de jaarvergadering. De invulling met een thema en externe sprekers wordt 
als prettig ervaren. 
 

6. Verkeersveiligheid – stand van zaken 
Alle punten zijn meegenomen tijdens het gesprek op 13 april. Hier is alleen een vervolgafspraak voor 
ingepland, verder is geen inhoudelijke terugkoppeling geweest. 
 

7. Vacature secretaris 
Wijkraadslid zal de vacature uitzetten bij de vrijwilligers centrale. A4 maken en ophangen bij bijvoorbeeld 
DekaMarkt, bibliotheek etc. Een aanwezige vraagt of deze vacature niet eigenlijk door een bestaand 
wijkraadslid ingevuld moet worden. Hier is niet genoeg lucht voor helaas. Een wijkraadslid maakt een 
voorzet voor het pamflet.  
 

8. Communicatie gebiedsverbinder 
De voorzitter is gebeld door Rizgar. Dit kwam op dat moment niet goed uit. Hij neemt contact met hem op 
om opvolging te geven.  
 

9. Betrokkenheid bewoners 
Om onze wijk te vertegenwoordigen hebben we meer input nodig van de bewoners. Meer klankborden met 
de bewoners. Vraagstuk is hoe mensen meer te betrekken met de wijk. Er volgt een discussie waarom deze 
behoefte er is. 
 
Binnen Wijkraad bepalen waarom we de betrokkenheid willen vergroten. Apart moment voor plannen voor 
zomer reces. Voor allen om over na te denken, datum prikken  
Bij andere Wijkraden polsen hoe de opkomst bij de overige Wijkraden is en hoe zij de betrokkenheid 
organiseren  
 

10. Rondvraag 
Werkgroep Versterking Lokale Democratie update. Op 25 mei zal gesproken worden met de 
Gemeenteraad/Commissievergadering. Daar zullen vijf punten worden neergelegd waaronder de eis van 
actieve informatieplicht: er zal geëist worden aan de Gemeente om Wijkraden te voorzien van informatie 
zodra iets aan de orde is in de eigen wijk.  
 
Een wijkraadslid geeft aan dat jaarvergadering samen valt met de jaarvergadering van een andere 
Wijkraad. Voorstel is om onze Wijkraad eventueel te verplaatsen naar maart of mei. 
 
Een wijkraadslid  geeft aan dat ze klachten heeft ontvangen over de voetgangersoversteekplaats bij het 
kruispunt JGK – Rijksstraatweg. Deze werkt (weer) niet na het drukken op de knop. Dit geldt in ieder geval 
bij de oversteekplaats van de makelaar. Melding maken via het meldpunt! Op volgende agenda zetten.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 08 juni 2022 om 20.00 uur. 
 

Actienummer* Actiepunt Actiehouder Status Opmerkingen 

2021051206 Facebook Campagne starten om meer leden 
te werven voor vergroten bereik 

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021101301 Delen informatie wandelroute week van de 
eenzaamheid op Socials 

Lopend er is nog geen datum geprikt voor de 
wandelroute 
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Actienummer* Actiepunt Actiehouder Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid o.a. 
- Smileys 
- Matrixborden 
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes 
- Eenrichtingsverkeer wijk 
- Snelheids metingen (ventweg Vondelweg) 
- oversteekplaats bushalte Vondelweg 

Lopend  

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022020902 Locatie benaderen beschikbaarheid live 
vergadering vanaf maart 

Gereed  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend  

2022030902 Link info Stadionsplein/Orionzone Lopend  

2022051101 Communicatie gebiedsverbinder Nieuw  

2022051102 Extra interne WR vergadering inplannen 
brainstorm betrokkenheid wijk 

Nieuw  

2022051103 Inventariseren hoe collega WR 
betrokkenheid stimuleren 

Nieuw  

2022051104 Status kruispunt JGK/Rijksstraatweg op de 
agenda zetten volgende vergadering 

Nieuw  

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

 


