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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in deze online vergadering. Het is alweer de 
op een na laatste vergadering van dit jaar. 
 
Mededelingen 

- Volgende vergadering zal weer digitaal plaatsvinden. Ondanks dat we dit jaar nauwelijks fysiek 
bijeen zijn gekomen heeft de WR de stichting Schoterhart conform afspraken de huur betaald. 

- Wijkschouw update; de top vijf punten zijn verzonden naar Judith Leegwater, zij zal spoedig met 
een datumvoorstel voor de schouw terugkomen. Hoofdpunt is verkeersveiligheid, daarna woning 
splitsen. 

- HOV – mankementen kruispunt JGK/Rijksstraatweg; De voorzitter heeft eind oktober contact 
opgenomen met de heer Opmeer, omgevingsmanager Haarlem-Noord. Naast de bevestiging van de 
ontvangst van de mail nog geen verdere reactie gehad. Herinnering sturen.  

- Splitsen woningen; Het stuk in de wijkkrant heeft tot reacties geleid uit de Kanariestraat, 
Leeuwerikstraat, Vergierdeweg en de Vondelweg. Met name over geluids- en parkeeroverlast. Een 
beleidsmedewerker van de Gemeente Haarlem gaat een participatie traject starten betreffende het 
herzien van het splitsen van woningen. De WR neemt deel aan dit traject, wellicht als aparte groep 
oppakken. Start begin 2021. 

 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 

- Uitnodiging participatie herinrichting Jan Gijzenkade West, geen verder actie nodig. 
- Discussie op Pleio over  Fietsopstelstrook JGK/Vondelweg. Werkzaamheden zijn inmiddels 

uitgevoerd. 
- Discussie over kruispunt JGK/Rijksstraatweg/HOV. Het kruispunt is nog niet helemaal opgeleverd. 

Na de werkzaamheden van PWN in november, is het de verwachting dat het fietspad eind 
december gereed is. 

- Onderhoud paden Batavierenplantsoen. De paden staan niet vermeld op onderhoudskaart. Zodra 
de paden toe zijn aan onderhoud, kan buurt zelf een melding doen bij Spaarnelanden. 

- Vraag over maximum snelheid Eksterlaan. In collegebesluit staat dat de maximumsnelheid 30 km is, 
echter het gaat hier om een zogenaamde ‘grijze weg’. Dit houdt in dat de politie niet op snelheid 
kan handhaven. 

- Discussie gestart met gemeente over de rattenplaag. 
- Mileuzone 1/1/22 emissie klasse 6. Niet van toepassing voor onze wijk. 
- Buurtbewoner meldt dat de gemeente gaat onderzoeken of er extra fietsklemmen aan de 

Vondelweg tussen de parkeerplaats en de bushalte geplaatst kunnen worden. 
 
4. Notulen digitale vergadering van 14-10-2020  
Akkoord, geen opmerkingen. 
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5. Mogelijke oplossingen vuilcontainers JGK 
De werklieden zijn aangesproken tijdens de werkzaamheden. Parkeren gebeurde toch nog op de neus, 
na melding bij Spaarnelanden is dit opgelost. 

 
Groen containers worden niet in de groenstrook gezet. Voorstel vanuit de gemeente is tegenover 
huisnummer 31 en 33. Wellicht betere optie om deze om de hoek te zetten. Betreffende bewoners zijn 
akkoord om ze in de Clovisstraat bij de blinde muur op de stoep te zetten. De wijkraad maakt een voorstel. 
Een bewoner geeft aan dat er wellicht gevolgen zijn voor verzekering (brandgevaar, inbraakrisico). Dit 
wordt meegenomen in het voorstel.  
 
6. Nieuwe Verordening Wijkraden 
Besproken punten: 

- Het verkiezen van leden, oproep kandidaten, verkiezingen organiseren is nu niet van toepassing op 
onze Wijkraad. Een wijkraadslid geeft aan dat als er meer aspiratie dan plekken zijn dat 
verkiezingen op z’n plaats zijn. 

- Verantwoordelijkheden met betrekking tot dagelijks bestuur en conflicterende belangen 
voorzitter/secretaris. 

Er is verder geen actie nodig met betrekking tot dit concept. 
 
De rol van penningmeester is nog steeds vacant, wellicht de mogelijk eerdere kandidaat nogmaals 
benaderen.  
 
7. Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse 

De wethouder maatschappelijke ondersteuning heeft contact gehad met de voorzitter. Doel was om de 
informatiestroom te toetsen richting de WR en wat de eerste geluiden van de buurt zijn. 

 
Samenvatting 

- Onafhankelijk bureau ingeschakeld. 
- 60 locaties voldeden aan criteria. 
- Raad heeft deze locaties uitgedund tot 4 locaties: Vergierdeweg, oude boerderij, 2 in oost, 1 bij 

Station Spaarnwoude. 
- Alle stukken zijn op te vragen en na te lezen op www.haarlem.nl/opvang. 

 
De voorzitter heeft feedback gegeven: Wees transparant over de totstandkoming van besluiten, neem het 
participeren serieus. Er is reeds een petitie opgestart vanuit burgers.  
 
Vervolg traject 

- Maandag 9 november info bijeenkomst 
- Afgevaardigden uitnodigen om in gesprek te gaan met wethouders. Dit geldt ook voor de wijkraad 

Vondelkwartier. Uitnodiging volgt binnen twee weken. 
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Er zijn een aantal vragen die besproken worden: 
- Wanneer we te maken hebben met verslaafde mensen; hoe komen ze aan hun producten, hoe 

betalen ze deze? 
- Zou de burgemeester hier een uitspraak over moeten doen met betrekking tot de Openbare Orde 

en Veiligheid? 
- Hoe borgen ze de veiligheid, maatregelen in detail? 
- Een bewoner leest een stuk uit het Haarlems Dagblad voor welke benadrukt dat de twee 

verschillende woningsoorten uit elkaar moeten liggen. Dit impliceert dat de locatie in Haarlem 
Noord doorgang zal moeten hebben. Hij zorgt ervoor dat het stuk in de krant bij de voorzitter 
terecht komt om te delen onder de WR-leden.  

- Huidige onveilige situaties: parkeerplaats tegenover de Dekamarkt en de flat bij het stadion, wat 
voor effect heeft dit op de woonvoorzieningen? 

 
De wijkraad heeft zich verdiept in de stukken en het bestemmingsplan. Er zijn eerder kleinere initiatieven 
afgewezen. Gebied behoort tot NatuurNetwerk Nederland, dat bestaat uit bestaande en aan te leggen 
natuurgebieden. De plannen voor Domus Plus en Skaeve Huse  stroken hier niet. 
Er is een groep samengesteld die zich gaat bezighouden met de plannen.  Binnen de WR zijn de meningen 
verdeeld; bij voorkeur helemaal geen opvang, het plaatsen van de (relatief beschermde Domus) en ook 
gematigd positief. Wordt vervolgd. 
 
8. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
9. Sluiting 
De volgende vergadering is gepland op 09 december om 20.00 uur. 


