
WIJKRAAD	DIETSVELD/VOGELBUURT	
 Correspondentieadres: 

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

 

Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 12 mei 2021 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten. 
 

- Wijkkrant 
De wijkkrant is gereed en wordt volgende week verspreid. 

- Spreekkamer wijkvragen 
Marco de Goede (wijkregisseur Openbare Ruimte) zal twee- of driewekelijks aanwezig zijn in de 
spreekkamer in De Horizon, specifiek bedoeld om vragen aangaande de wijk bij hem neer te leggen. 

- Mobiliteitsbeleid en verkeersveiligheid 
Een wijkraadslid heeft deze doorgenomen en een wijkbewoner heeft input geleverd. Voor 23 april 
is de feedback en zienswijze bij de gemeente neergelegd. In het nota van antwoord verwachten we 
uitspraak. 

- Terugkoppeling Jaarvergadering 
Vanuit de Wijkraad vonden we het een leuke vergadering met de kanttekening dat we deze graag 
volgend jaar weer fysiek laten plaatsvinden. 

- Introductie nieuwe gebiedsverbinder 
De gebiedsverbinder stelt zich voor: “De wijk is van de bewoners”. 

 
2. Vaststellen agenda  

Agenda is akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Bewonersbrief ontvangen met aankondiging project herinrichting Spaarndamseweg (bij 

woonboten), deze is door de WR verspreid via Social Media. 
- Uitnodiging ontvangen voor wijkgesprek met Cluster 1+2+3 (wijkraden) op 12-10 om 15.30 – 17.00 

uur, de voorzitter en secretaris nemen hieraan deel. 
- Wijkraad Indische Buurt Noord heeft brief over het terugkeren naar het oorspronkelijke doel van 

het WBO, onze WR sluit zich hierbij aan. 
- Informatie met betrekking tot de aangepaste herdenking zonder publiek en kranslegging door WR. 
- De lantaarnpaal bij het speelplaatsje in de Zwaluwstraat is gerepareerd. 
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4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

21011316 Twee wijkraadsleden kijken naar invulling 
Wijkschouw 2021 

Afgerond Kan niet plaatsvinden i.v.m. 
maatregelen 

21021001 De secretaris zal vragen aan de 
desbetreffende organisaties of de WR actief 
iets kan betekenen tegen eenzaamheid in de 
wijk 

Afgerond Contact gehad met BUUV en sociaal 
wijkteam. Secretaris plant afspraak in. 
Secretaris  blijft contact houden. Dit 
actiepunt sluiten, update verzorgen 
volgend overleg. 

21021002 De voorzitter vraagt de ambtenaar wat voor 
middelen beschikbaar zijn om eenzaamheid 
in kaart te brengen 

Afgerond Contact gehad gemeente. Wil graag 
tijdens de jaarvergadering op de 
agenda. Dit is gebeurd. 

21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 
Rijksstraatweg 

Lopend Status behandelen tijdens volgend 
overleg 

2021031001 Eind mei besluiten of braderie door kan gaan Lopend Op volgend overleg plaatsen  

2021031002 De voorzitter stuurt de bevindingen kruising 
door naar de betreffende ambtenaar met 
uitnodiging om ter plekke te kijken 

Lopend Alleen controle elektronica  is nog niet 
afgerond 

2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Lopend  

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

Lopend  

2021031005 Een wijkraadlid slaat samenvatting 
vergadering duurzame stedelijke 
ontwikkeling op. 

Afgerond  

 
5. Clusteroverleg 

Wijk overstijgend overleg: 
- Plannen Energiepark Schoteroog 
- Harde rijden JGK 

Smiley plaatsen, gebiedsverbinder geeft aan dat deze beschikbaar is. Hij vraagt of onderzoek is 
gedaan naar de snelheid op deze plek. Een aantal jaar geleden is onderzoek uitgevoerd, er zijn te 
weinig ongelukken. Het afgelopen jaar zijn echter een aantal fikse ongelukken gebeurd. Hij  kijkt of 
deze straat op de lijst van vermoedelijke te hard rijden staat. NB: de aangegeven straten staan hier 
inderdaad op vermeld. Een wijkraadslid vraagt of de gebiedsverbinder de Vondelweg ook kan 
bekijken. De Eksterlaan, Zwaluwstraat en Rijksstraatweg zijn ook berucht. 
 
Hardrijden is een probleem in onze wijk, met de gebiedsverbinder starten we eerst de smiley op de 
JGK. 
NB deze wordt geplaatst middels een roulatieschema, we horen graag advies hoe we de rest van de 
problematiek kunnen aanpakken. 
 
Een bewoner vraagt of een camera opgehangen kan worden. De gebiedsverbinder geeft aan dat 
het proces is om dit punt te agenderen en dan af te wachten. Beter is om met de bewoners een 
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werkbaar idee te formuleren en deze voor te stellen aan de gemeente (www.lbp.nl - platform voor 
buurt en wijkgericht werken  en www.platform31.nl). 
 
In de nieuwsbrief is een stuk opgenomen over hardrijders en een actiecomité waar men zich kan 
voegen. Bewoners die zich bij de WR melden over hardrijders adviseren om deze te melden bij de 
gemeente en zich aan te sluiten bij het actiecomité. 
 

- KCC meldingen (Klant Contact Centrum) 
Proces wordt verbeterd. Secretaris vraagt of al meer bekend is hoe vaak bepaalde meldingen 
worden gemaakt.  Rizgar geeft aan dat er een werkgroep “Verbeteren proces meldingen openbare 
ruimte” is opgericht waar hij projectleider van is. Pilot in aug-okt, dec uitrol. Er zijn drie types 
veelmelders: 

o Tweede melding wordt gemaakt (antwoord niet goed) 
o Heel betrokken bewoners 
o Verstoorders, dit kunnen mensen zijn waarbij een ander onderliggend probleem speelt 

zoals eenzaamheid óf mensen die het antwoord niet accepteren. 
De werkgroep is openbaar, gebiedsverbinder vraagt of iemand van de WR wil meedoen. Op later 
punt bespreken. 
 

6. Terugkoppeling WBO overleg 
Notulen en presentaties zijn beschikbaar op WR Drive. Aanbeveling om te lezen. Hoogtepunten: 

- Cultuurtuin 
Zal in de wijkkrant van november aandacht aan besteed worden in de vorm van een interview. 
Suggestie is om de notulen hiervan te gebruiken om een klein stuk hierover te publiceren via Social 
Media met oproep voor hulp.   

- Besproken is de binnengekomen brief met betrekking tot de samenwerking wijkraden binnen de 
WBO. 
 
De gebiedsverbinder vult aan: op de agenda voor volgend overleg staan gebiedsplannen. 

 
7. Wijkcontract 

https://www.haarlem.nl/nieuws/bosch-vaart-aan-de-slag-met-nieuw-wijkcontract 
Secretaris vraagt of het wijkcontract iets is voor onze WR. Een wijkraadslid geeft aan dat in het verleden 
een wijkcontract is geweest. Hier zijn een groot aantal onderwerpen op gekomen, waarvan helaas maar vijf 
onderwerpen daadwerkelijk opgenomen zijn. De betrokkenheid werd toen minder. Desalniettemin is over 
de termijn van een jaar een aantal van die punten opgelost. We zijn inmiddels acht jaar verder en wellicht is 
het een goed idee om opnieuw te initiëren. 
 
Een gebiedsverbinder geeft aan dat de wijkcontracten werken als het door de hele wijk gedragen wordt. 
Bewonersgroepen moeten geclusterd worden zodat zij participeren, ook op lange termijn. Besluit om te 
volgen hoe dit traject verloopt bij Bosch & Vaart. De voorzitter en secretaris vragen aan de betreffende WR 
of wij dit mogen volgen.  
 

8. Status update participatietraject Domus Plus en Skaeve Huse 
Besluit is genomen door de gemeente: Skaeve Huse komt in Noord. Er zijn nog wat hobbels te gaan 
met betrekking tot kosten verbouwing en omliggend gebied. Planning is oplevering 2025. De 
gebiedsverbinder vult aan: er komt een brief van de gemeente ter informatie. De implementatie moet 
nog gedaan worden, wellicht komt de regierol bij een orgaan dat meer betrokken is bij het gebied. 
Belangrijk punt zijn de beheersmaatregelen die nog geformuleerd moeten worden  
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9. Participatie energiepark Schoteroog 
De secretaris heeft dit aangekaart in het wijkgesprek. Aangegeven dat de plannen voor het energiepark 
Schoteroog in april een verrassing is. Traject is in tweeën gesplitst: 

- Over zonneweide zijn gesprekken gaande, info avonden voor Land in Zicht geweest. Weerstand, nu 
pas op de plaats. Zonneweide-schoteroog.nl is opgericht. In het wandelgebied worden 
informatieborden geplaatst met oproep enquête door middel van QR codes op de info borden. 
Yoeri Jacobs (projectleider Afvalzorg) zal de WR op de lijst zetten voor toekomstige informatie en 
geplande informatieavonden. 

- Windmolen – langere termijn. Noordwestwind uit Anna Paulowna is ingeschakeld om dit te 
bekijken. 

 
De gebiedsverbinder geeft aan dat er alternatieven bestaan op de windmolen, zie bijvoorbeeld 
gaasperdamsgroengas.nl. Wellicht deze als WR dragen en onder de aandacht brengen bij de gemeente. 
Alternatieven zijn beter dan iets zomaar afschieten. Gebiedsverbinder stuurt informatie door en/of brengt 
secretaris in contact. Secretaris kijkt hier verder naar. 
 

10. Rondvraag 
- Een aanwezig is heel blij met de zoom call zonder te switchen. 
- Een wijkraadslid is volgende maand afwezig, ze zal wel de Zoom call aanmaken. 
- Secretaris geeft aan dat de WR heel actief is op Social Media. Ze vraagt of er mogelijkheden zijn om 

een Facebook campagne te starten om leden te werven zodat we ons bereik kunnen vergroten.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht. De volgende vergadering is gepland op 09 juni 2021 om 
20.00 uur. 
 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 

Rijksstraatweg 
Lopend Status behandelen tijdens volgend 

overleg 
2021031001 Eind mei besluiten of braderie door kan gaan Lopend Op volgend overleg plaatsen  
2021031002 Voorzitter  stuurt de bevindingen kruising 

door naar de betreffende ambtenaar met 
uitnodiging om ter plekke te kijken 

Lopend Alleen controle elektronica is nog niet 
afgerond 

2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Lopend  
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer bij 

Pleio: is de gemeente op de hoogte, wat is 
het plan hierachter? 

Lopend  

2021051201 Smiley op Jan Gijzenkade Lopend contact houden met gebiedsverbinder 
2021051202 werkgroep “Verbeteren proces meldingen 

openbare ruimte”  
Lopend Wie van de wijkraadsleden wil in deze 

projectgroep komen? 
2021051203 Interview Cultuurtuin nieuwsbrief november Lopend  
2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 

iets voor onze wijk is. 
2021051205 Gebiedsverbinder stuurt informatie door 

en/of brengt secretaris in contact m.b.t. 
alternatieven voor windmolens energiepark 
Schoteroog 

Lopend Contact houden met gebiedsverbinder 

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

Lopend  

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


