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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt
d.d. 12 oktober 2022
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
- Een bewoner vraagt via de mail hoe een project te starten waarbij de hoge snelheid,
geluidsoverlast, verkeersoverlast en CO2 uitstoot onderzocht kan worden. Het gaat dan met name
om de Rijksstraatweg, in het bijzonder bij de kruising met de JGK. De voorzitter zal kijken of dit
onderwerp is aangekaart binnen Pleio.
2. Vaststellen agenda
Agenda is akkoord.
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post
Bij afwezigheid van een secretaris wordt dit punt niet uitgebreid voorbereid.
Het leefbaarheid en initiatief budget was afgelopen augustus op. De Gemeente heeft bevestigd dat
eenmalig extra geld beschikbaar is gesteld.
Een bewoner heeft in januari melding gemaakt van een kapotte drempel op de Zwaluwstraat. De voorzitter
heeft contact opgenomen met de gemeente om te escaleren nadat de melding van de desbetreffende
bewoner niet is opgepakt en communicatie uitblijft. Het resultaat is dat een Beheer Openbare ruimte (BOR)
medewerker gaat kijken naar de verkeersdrempel en feedback verzorgt naar de bewoner.
4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten
In de notulen van de vorige vergadering staat de voorzitter als aanwezige opgenomen, dit is niet correct.
Rest van de notulen worden goedgekeurd.
De notulen worden goedgekeurd, waarbij de notulist nogmaals de invallende notulist bedankt voor haar
inspanningen.
Actienummer*
2021051206

Status
Lopend

2021111001

Actiepunt
Facebook Campagne starten om meer leden
te werven voor vergroten bereik
Voortgang verkeersveiligheid

2022020903

Update kruising JGK/Rijksstraatweg

Lopend

2022011201

Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt
opvragen bij WR
Communicatie gebiedsverbinder
Groenbeleidsplan is definitief, delen op
socials
Mogelijkheden om participatiebak van
Spaarnelanden neer te laten zetten.
Ophalen net bij desbetreffende bewoner.
Eventueel contact opnemen met

Lopend

2022051101
2022091401
2022091402

Opmerkingen
Aandacht in wijkkrant

Lopend
Voorzitter zal Jouw Haarlem updaten,
Jouw Haarlem zal daarna vragen
stellen aan de Gemeente
De WR kan ons adviseren

Lopend
Gereed
Lopend

Voorzitter neemt contact op met
gebiedsverbinder om dit punt te
bespreken.
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Actienummer*

Actiepunt
ambassadeur om een ingang te vragen bij
Spaarnelanden.
Inspreken bij commissie beheer inzake 30km
weg JGK.

Status

Opmerkingen

Lopend

2022091404

Valbak/zandbak Dietsveld vulling agenderen
cluster overleg

Lopend

Gesproken met werkgroep.
Wijkraadslid stelt brief op voor
politiek.
Wordt besproken tijdens het overleg
op 25 oktober aangezien het
clusteroverleg niet is doorgegaan

2022091405

Flyer/A4 WR voorstellen opmaken

Gereed

2022091403

5. WBO
Fractievoorzitter PvdA was aanwezig. Coalitieakkoord werd toegelicht. Mobiliteit, vergroenen, gereguleerd
parkeren etc.
Voorzitter heeft zorgen geuit over het verloop van verantwoordelijkheden voor de plannen binnen De
Gemeente.
Ontwikkelgebied Sportplein
- Projectgroep had twee vormen uitgewerkt
- 6 Sept participatie
- Input van alle partijen (verschillende wijkraden, bibliotheek etc).
- “ De mannen van schuim” concept visie omgevingsgebied sportplein qua beleving
- Eind oktober zal de concept visie gereed zijn.
Tijdens het WBO heeft het Krim voorgesteld om een alternatieve visie op te zetten met eigen participatie
partners. Onze WR staat hier niet achter en dit is ook gecommuniceerd.
Wijkraden
De discussie van het wel/niet behouden van een Wijkraad is besproken. Onze wijkraadwethouder zal
volgende keer zitting nemen tijdens het WBO, deze Wethouder zal het belang van deze WR benadrukken.
Het thema “ de nieuwe democratie en de positie Wijkraden” wordt gemonitord door Voorzitter.
Deelnemer geeft aan dat gesproken was in het kader van “de nieuwe democratie” om bij het afschaffen
van de wijkraden een alternatief wijkplatform opgericht zou moeten worden. Er is echter geen definitie van
het wijkplatform, het is niet mogelijk om zonder deze informatie een mening te vormen.
6. Klankbordgroep Orionzone-Sportweg
Aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Inmiddels wordt over de inhoud gesproken. Het begrip participeren
moet vooraf veel helderder worden neergelegd. Nu waren veel aanwezigen op de bijeenkomst van 6
september die een andere verwachting hadden van de bijeenkomst.
Conceptvisie wordt nu opgesteld, daarna wordt pas weer met “steen” ingetekend. Op de conceptvisie kan
gereageerd worden (participatie). Veel onderwerpen die wellicht een plekje krijgen binnen de conceptvisie
zoals “samenkomen”, initiatieven rondom deelfietsen, pakketpost punten etc.

Wijkraadsli vult aan dat de Q&A die gehouden is op de bijeenkomst van 6 september beschikbaar zijn
gesteld via de website van de Wijkraad.
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Voorzitter zal volgende keer dieper ingaan op de leden van de projectgroep zoals Deka, Sint Jacob,
projectontwikkelaar Hoorn Vastgoed.
7. Samenwerking WR Indische buurt Noord
Wijkraadslid Indische buurt Noord heeft contact opgenomen met Voorzitter om het contact en de
samenwerking te intensiveren.
8. Onderwerpen nieuwsbrief
Een wijkraadslid geeft aan dat de volgende nieuwsbrief medio/eind november wordt gepubliceerd en
vraagt de aanwezigen om input voor de inhoud.
Suggesties:
- input voor de projectgroep Rijksstraatweg
- Viering 10 jaar Haarlem regenboogstad
9. Rondvraag
- Deliterrein heeft hoogbouw gepland van 14 verdiepingen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 09 november 2022 om 20.00 uur.
Actienummer*
2021111001

Actiepunt
Voortgang verkeersveiligheid

Status
Lopend

Opmerkingen

2022020903

Update kruising JGK/Rijksstraatweg

Lopend

2022011201

Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt
opvragen bij WR
Communicatie gebiedsverbinder
Mogelijkheden om participatiebak van
Spaarnelanden neer te laten zetten.
Ophalen net bij ambassadeur om een ingang
te vragen bij Spaarnelanden.
Inspreken bij commissie beheer inzake 30km
weg JGK.

Lopend

Voorzitter zal Jouw Haarlem updaten,
Jouw Haarlem zal daarna vragen
stellen aan de Gemeente
De WR kan ons adviseren

Valbak/zandbak Dietsveld vulling agenderen
cluster overleg

Lopend

2022051101
2022091402

2022091403

2022091404

2022101201

Lopend
Lopend

Lopend

Voorzitter neemt contact op met
gebiedsverbinder om dit punt te
bespreken.
Gesproken met werkgroep.
Wijkraadslid stelt brief op voor
politiek.
Wordt besproken tijdens het overleg
op 25 oktober aangezien het
clusteroverleg niet is doorgegaan

Binnen Pleio kijken of onderwerpen hoge
Nieuw
snelheid, geluidsoverlast, verkeersoverlast
en CO2 uitstoot bekend zijn. Focus:
Rijksstraatweg
2022101202
Het thema “ de nieuwe democratie en de
Nieuw
positie Wijkraden” monitoren
2022101203
Voorzitter zal volgende keer dieper ingaan
Nieuw
op de leden van de projectgroep OrionzoneSportweg zoals Deka, Sint Jacob,
projectontwikkelaar Hoorn Vastgoed
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx)

