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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
d.d. 12 januari 2022
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen
- Een deelnemer geeft aan dat een aantal artikelen over de wijkraden in het Haarlems weekblad
worden opgenomen. Inmiddels zijn er twee gepubliceerd. Deze artikelen zijn uitgangspunt voor het
debat op 9 maart in De Pletterij. Officiële uitnodiging volgt. Het debat is een initiatief van de
werkgroep Versterking Lokale Democratie. Doel is discussie afweging werkwijze WR, voors en
tegens, verbeteringen benoemen. Na de verkiezingen zal door de werkgroep een voorstel gemaakt
worden over het bestaan en invulling van de wijkraad.
- Naar aanleiding van de vorige WR vergadering zijn een aantal vragen neergelegd bij de gemeente
met betrekking tot de verkeersveiligheid in onze wijk. Snelheden JGK en Eksterlaan zijn opgeleverd;
deze werd niet veel overschreden, echter zijn de metingen tot 18.15 uur. De secretaris heeft hier
aanvullende vragen over gesteld.
- Overlast rondom Koningin Emmaschool. Voorzitter heeft vandaag met de wijkagent gesproken als
opvolging. Er is verbetering zichtbaar; minder meldingen.
2. Vaststellen agenda
Agenda is verder akkoord.
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post
- De wijkagent geeft aan dat zodra de tekstkar op de Eksterlaan geplaatst wordt, de wijkraad op de
hoogte wordt gesteld. Dit zal waarschijnlijk in maart/april zijn.
- Uitnodiging Actie meten luchtkwaliteit Haarlem d.d. 11 januari 2022
- Een bewoner op de Eksterlaan heeft nog een aanvullende suggestie i n verband met
Verkeersveiligheid: de 30 km borden op de Eksterlaan te plaatsen op elk kruispunt.
- Uitnodiging Netwerk bijeenkomst Cultuur in de wijk d.d. 3 februari 2022
4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Actienummer*
2021031004
2021051204
2021051206
2021090901
2021101301
2021101302
2021101305
2021111001

Actiepunt
Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer
bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat
is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Status
Lopend

Opmerkingen

Lopend

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Vraag laadpalen beleid Pleio
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials
Aandacht besteden in de Wijkkrant
“leefbaarheid in onze wijk” over
(on)bereikbaarheid stoepen
Voorbeeld groenplan opvragen
Mogelijkheden paaltjes hoek Zwaluwstraat
nav aanvraag bewoner

Lopend
Lopend
Lopend
Gereed

Moet nog doorgestuurd worden
er is nog geen datum geprikt voor de
wandelroute
Wijkkrant februari

Lopend
Lopend

Opportuun in het voorjaar 2022
Staat op Pleio
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Actienummer*
2021111002
2021111004
2021120801
2021120802
2021120803
2021120804

2021120805
2021120806

Actiepunt
Mogelijkheden/status eenrichtingsverkeer
Zwaluwstraat
Mogelijkheden veilige oversteek Eksterlaan
(verkeerslichten/zebrapad)
Follow up: Statistieken snelheid JGK en
Eksterlaan binnen via Ronald?
Follow up: Plaatsen matrixbord om snelheid
Eksterlaan te benadrukken via Ronald
Follow up: Mogelijkheden plaatsen 30 km
zone op asfalt Eksterlaan via Michiel
Follow up: Mogelijkheden
eenrichtingsverkeer Zwaluwstraat via
Michiel

Status
Lopend

Follow up: Statistieken snelheid Vondelweg
binnen via Ronald?
Doorsturen bewoner ideeën / initiatieven
verbetering verkeersveiligheid doorsturen
naar Michiel

Nieuw

Opmerkingen

Lopend
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Leidsebuurt wordt eenrichtsverkeer,
dit zou als precedent gebruikt kunnen
worden voor onze aanvraag. WR
Leidsebuurt vragen.

Nieuw

De punten met betrekking tot de verkeersveiligheid worden als een actiepunt opgenomen in de
actielijst (voortgang verkeersveiligheid).
5. Organiseren wijkfeest
In plaats van de jaarlijkse braderie is een voorkeur ontstaan voor een wijkfeest. Dit punt wordt
doorgeschoven naar de vergadering van februari.
6. Actie meting luchtkwaliteit
Een wijkraadslidheeft gisteren een vergadering met betrekking tot luchtkwaliteit bijgewoond. Hij verzorgt
terugkoppeling. De WR zijn in de gelegenheid gesteld om een positie aan te geven om een meting te laten
plaatsvinden. Vanuit de WR is dezelfde locatie doorgegeven waar in 2015 een meting heeft
plaatsgevonden. Wanneer de presentatie wordt gedistribueerd zal deze ook aan de wijkraadsleden ter
beschikking worden gesteld.
Geschreven kan worden over dit initiatief.
7. (Her)verkiezing wijkraadsleden
Het beleid is dat de wijkraadsleden vier jaar zitting hebben. Een aantal van de wijkraadsleden komt dit jaar
op vier jaar. De individuele personen kunnen aangeven of ze willen blijven. Eenieder kan zich verkiesbaar
stellen, wanneer meer mensen zitting willen hebben dienen verkiezingen georganiseerd te worden.
De redacteur neemt een artikel op in de wijkkrant over de jaarvergadering en zal hierin ook de procedure
vermelden met betrekking tot zitting in de wijkraad.
8. Onderwerp voor jaarvergadering 2022
Eenieder wordt gevraagd mee te denken over een onderwerp.
9. Rondvraag
Hanneke en Ron vragen naar de smileys. Deze waren beloofd voor december 2021, maar zijn niet
geplaatst. Voorzitter gaat hier nogmaals achteraan. De wijkagent heeft een bericht gestuurd over het
plaatsen van matrix borden op de Eksterlaan in maart 2022. Voorzitter zal hem eind februari om
bevestiging vragen of dit nog steeds doorgaat.
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Een bewoner heeft de bond van verzekeraars aangeschreven om te kijken of zij iets kunnen betekenen in
een mogelijkheid om de gemeente aan te sporen om de verkeersproblematiek te onderzoeken. Dit is niet
het geval.
De redacteur is bezig met de wijkkrant en zal de wijkraadsleden binnenkort vragen om de artikelen te
reviewen.
Een bewoner geeft aan dat een bovengrondse papiercontainer (Ventweg/Willebrordstraat) in brand is
gezet op oudejaarsnacht. De locatie van de containers zijn vaker discussiepunt geweest vanwege de
plaatsing dicht bij huizen. Spaarnelanden gevraagd waarom deze niet dichtgezet is. Wacht nog op reactie.
De voorzitter neemt dit ook mee tijdens het clusteroverleg op 5 april.
Een bewoner vraagt naar een update over de mogelijkheden van het plaatsen van paaltjes. Voorzitter
vraagt dit na bij secretaris. Als er onvoldoende reactie is geweest, zal de voorzitter een vraag via Pleio
stellen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 12 januari 2022 om 20.00 uur.
Actienummer*
2021031004
2021051204
2021051206
2021090901
2021101301
2021101305
2021111001

2022011201
2022011202
2022011203
2022011204
2022011205

Actiepunt
Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer
bij Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat
is het plan hierachter?
Wijkcontract Bosch & Vaart volgen

Status
Lopend

Opmerkingen

Lopend

eventueel kijken of wijkcontract ook
iets voor onze wijk is.

Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Vraag laadpalen beleid Pleio
Delen informatie wandelroute week van de
eenzaamheid op Socials
Voorbeeld groenplan opvragen
Voortgang verkeersveiligheid o.a.
- waar waren de smileys afgelopen
december?
- Wijkagent pingen eind feb betreffende
beloofde matrixborden in maart
- Mogelijkheden plaatsen paaltjes
Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt
opvragen bij WR
Wijkfeest op agenda februari
Stukje wijkkrant luchtkwaliteit
Stukje wijkkrant verkiezingen WR leden
Vraag mbt niet-dichtzetten containers
tijdens oud&nieuw

Lopend
Lopend
Lopend
Lopend
Lopend

Moet nog doorgestuurd worden
er is nog geen datum geprikt voor de
wandelroute
Opportuun in het voorjaar 2022

Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

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

