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 Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt 
 

d.d. 11 september 2019 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de 1e vergadering na het zomerreces en heet  
de aanwezigen welkom. 
Mededelingen: er staan nog steeds 2 vacatures open, die van notulist en 
penningmeester. De huidige invulling van beide functies is suboptimaal. Vraag aan 
alle aanwezigen om in zijn of haar netwerk deze vacatures te delen.  
Een andere mogelijkheid is om de Vrijwilligers Centrale te raadplegen.  
 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda kent geen aanvullende punten en wordt goedgekeurd.  
 

3.  Ingekomen stukken / Uitgaande post 

De secretaris behandelt de ingekomen en uitgaande post binnengekomen tussen 13 
juni en 11 september. Zie bijlage 1.  
 

4.  Aan de hand van het verslag d.d. 4 juli 2019 ‘Schouw van de wijk’  wordt voorgesteld 
om na te gaan welke vragen er reeds zijn beantwoord.  
Afgesproken om vanuit de wijkraad sterk vinger aan de pols te houden t.a.v. de 
uitvoer van de toezeggingen die gedaan zijn vanuit de verantwoordelijke 
ambtenaren. Idee om ‘de schouw’ levend te houden is een interview met Robert 
Vriend, de verantwoordelijk ambtenaar, en een lid van het wijkschouw team. 
Interview kan geplaatst worden in onze wijkkrant. Ook komen wij er op terug tijdens 
het clusterwijkgesprek van 8 oktober.  
De wijkraad heeft een brief aan de gemeente gestuurd als reactie op de Wijkschouw- 
verbeterpunten. Het verslag wijkschouw wordt op de website van de WR geplaatst. 
 

5. Gevaarlijk kruispunt: Opstelstrook J G Kade/Spaarndamseweg, advies aan de 
wijkbewoners om hierover in te spreken bij de Commissie Beheer. 

 
 

6. Het harde rijden op de Rijkstraatweg wordt onder de aandacht. 
Zeker ter hoogte van de oversteekplaatsen is dit bijzonder gevaarlijk.  
Er is ook overlast van Quads die vooral in het weekend over de Rijkstraatweg 
scheuren. Deze punten worden ingebracht het WBO-overleg. En tijdens het 
clusteroverleg zal navraag gedaan worden naar de mobiele smileys.  
De Gemeente kan via satellietbeelden laten controleren of er te plekke 
daadwerkelijk te hard gereden wordt.  
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Tussenoplossing is het plakken van 30KM stickers op gemeentelijke afvalbakken. 
Ook kwam het parkeerbeleid ten tijde van de braderie aan bod. De organisatie van de 
braderie gaf aan dat er met verkeersregelaars gewerkt gaat worden om tot een 
efficiënte afwikkeling te komen van eventuele parkeerdruk.  
 

7.  Orionzone: 
Info m.b.t. de busbaan over de Planetenlaan zie verslag vergadering van de  
Commissie Beheer 06jun2019. 
Stadionplein plannen voor een ‘bus hub’ en de bouw van 683 appartementen. 
Haalbaarheidsonderzoek Jouw Haarlem: Jan Gijzenkade i.v.m. de enorme toename 
van het woon- werkverkeer na het realiseren van de woningbouw op het 
Stadionplein. ‘Jouw Haarlem’ doet samen met de gemeente onderzoek naar 
haal- en betaalbaarheid van een verkeerstunnel onder de Jan Gijzenvaart tussen 
de Gijzenbrug en Schoterbrug 1. 
 

8. WBO (Wijkraad Belangenorganisatie)  
Concept 08Sep2019: onder begeleiding van een adviseur van de Nieuwe democratie 
is er een concept opgesteld over de wijze van organiseren van het WBO, waaronder 
welk zeggenschap heeft het WBO, hoe komt het tot besluitvorming en wie zijn er aan 
verbonden.  
In de nieuwe opzet heeft de WR vast stemrecht in consensus. Belangenorganisaties 
zoals de winkeliersvereniging heeft dit stemrecht niet.  
Het WBO is met name opgericht om wijk overstijgende onderwerpen met elkaar te 
bespreken en eventueel in consensus standpunten in te nemen. Om op deze manier 
een extra geluid te laten horen richting politiek over onderwerpen waar een 
collectieve vraag, zorg of zienswijze speelt. Onze wijkraad, vertegenwoordigd door De 
wijkraad heeft onze inzichten en opvattingen t.a.v. convenant gedeeld. Met de 
huidige opzet kunnen wij instemmen, als autonomie van de afzonderlijke wijkraden 
maar gewaarborgd is.  
(Extra WBO bijeenkomst op 18Sep. in ‘Hof van Eden’ m.b.t. verkeersonderzoek) 
Inspraak van WBO leden en WR gezamenlijk kan leiden tot meer en effectievere 
beïnvloeding van de politiek en de ambtenarij.  Convenant WBO/Wijkraden wordt op 
30 september besproken in WBO. Na deze bijeenkomst wordt de uitkomst  
teruggekoppeld aan de wijkraad om daarna tot reactie vanuit  wijkraad te komen.  
 

 
 
 
 
9. Overig: Er wordt een tekst gemaild met het verzoek tot plaatsing in het Haarlems- 

Weekblad m.b.t. de vacatures voor een notulist en penningmeester, reacties kunnen 
naar de voorzitter. 
 

10. Laadpalen en beleid, de WR stuurt een uitnodiging aan Anna Rigter (medewerkster 
Gemeente Haarlem) om op een volgende vergadering voorlichting te komen geven  
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over het beleid van de gemeente ten aanzien van het wel of juist niet plaatsen van 
elektrische laadpalen en de inzet van deelauto’s in de nabije toekomst. 
 

11. Braderie 21 september 2019 Vergierdeweg en aanwezigheid van de WR. 
Dit jaar heeft de initiatiefraad, deze bestaat uit een ambtenaar en 4 burgers, besloten 
de subsidie aan €1500  te verlagen naar € 500.  In de aanvraag door de stichting 
braderie zijn niet de juiste criteria ingevuld om voor het budget van een 
braderie/buurtfeest in aanmerking te komen. Hierdoor is er een tekort in de 
begroting ontstaan. Aan de wijkraad is extra budget gevraagd. Wijkraad heeft  
600 euro extra toegezegd om de poppenkast en het springkussen mee te financieren.  
Ook heeft de wijkraad aangeboden om de stichting Braderie te helpen met het 
opstellen van een bezwaarschrift. 
De WR staat dit jaar wel op de braderie,  zodat ze belangstellenden kan informeren 
over haar taken en maandelijkse vergaderingen. Ook deelt zij folders uit met 
informatie over haar activiteiten. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, 
en sluit de vergadering. 
 
Volgende vergadering 9 oktober 2019. 

 

 


