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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 13 januari 2021 

1. Opening en mededelingen 
De vergadering wordt geopend. De voorzitter geeft aan dat de Verordening Wijkraden is vastgesteld. 
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda is goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Bewonersbrief Stand van Zaken Schoterbos vervolgfase. In het voorjaar starten de werkzaamheden 

in het Schoterbos. Onder andere krijgen de fiets- en voetpaden, het groen en spelen vorm in deze 
fase. 

- Brief over mobiliteitsonderzoek gestuurd naar college van B&W met de vraag wanneer het 
mobiliteitsonderzoek gereed is. 

- Update parkeeroverlast: Er zijn parkeerpaaltjes geplaatst op de hoek van de 
Reigerstraat/Gruttostraat en Reigerstraat/Ooievaarstraat.  
Aanvulling tijdens vergadering: De voorzitter vraagt wat het beleid is. Aanvragen van paaltjes 
gebeurt niet door de Wijkraad, altijd initiatief vanuit bewoners. Eventueel klein stukje hierover 
opnemen via digitale media en/of wijkkrant. 

- Afspraak nieuwe gebiedsverbinder staat op 3 februari gepland onder voorbehoud van 
mogelijkheden. 

 
4. Notulen digitale vergadering van 09-12-2020  

De notulen worden goedgekeurd. Actiepunten zijn afgerond. De actie met betrekking tot mogelijkheid 
invulling functie penningmeester is opgevolgd, echter zonder resultaat. Nogmaals stuk opnemen in 
wijkkrant met iets meer achtergrondinformatie, waarbij aangegeven wordt dat de functie niet heel zwaar 
is. De voorzitter zal de vacature tekst nogmaals aanscherpen.  De secretaris zet vacature ook uit bij 
vrijwilligersplein. Nogmaals uitzetten op sociale kanalen zoals Nextdoor en Facebook. 
 

5. Betere voorlichting over projecten n.a.v. openstaande punten kruising 
Er is lering getrokken uit dit proces. Conclusie die is teruggegeven, is dat een aantal zaken vastgelegd zijn in 
het Definitief Ontwerp en daarmee niet opgelost worden. Er wordt geen rekening gehouden met de 
praktijk of voortschrijdend inzicht. Daarnaast is gereageerd op een aantal punten met de opmerking dat 
deze nog uitgevoerd moeten worden. 
 
In de toekomst heeft het de voorkeur om vóór het Definitief Ontwerp een rondje te lopen in de 
praktijksituatie met de projectleider/aannemer. Dan nog zullen niet alle zaken aan het licht komen, maar 
hopelijk wel het gros. 
 
Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen met de omgevingsmanager om de feedback te bespreken en door te 
nemen.  
Hoofdpunten om te bespreken: 

- Lussen 
- Haaientanden 
- Bord met opstelstroken 
- Oversteken Van Houtgraaf naar Sushi Point duurt drie rondes 
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- Hoge stoepen bij de Deka 
Er wordt bekeken of bovengenoemde punten volledig zijn of aangevuld moeten worden. 
 

6. Woonvisie 
Visie is doorgenomen. Op dit moment geen zin om hierop te reageren, de visie kan in de loop van de tijd 
wel aangepast worden. Belang van huizenmarktdruk staat voorop. 
 
Passage afdwingen “grote” woning bij enkele bewoner wordt opgezocht. 
 
Toetsing criteria voor goedkeuring woonsplitsing opvragen en opnemen in komend WBO overleg. 
 

7. Reparatieplan C 
Opvallend: 

- Tegenstrijdigheid punt 1 en 2: Haarlem breed wordt een plan uitgezet om breed zaken op te 
pakken, waarbij de Wijkraad weinig input kan leveren. 

- Explosieven in wijk 
 
Notities van met betrekking tot Reparatieplan C worden geadresseerd in de WBO vergadering. 
 

8. Participatietraject Domus Plus en Skaeve Huse 
7 en 14 december hebben sessies plaatsgevonden met de wijkraden Vondelkwartier, Boerhaavewijk en 
Zuiderpolder. Vondelkwartier werd onder andere vertegenwoordigd door: wijkraad, sportvereniging, 
begrafenisondernemer. Dietsveld/Vogelenbuurt is hier niet in gekend. Sessies zijn vastgelegd en publiek 
beschikbaar. Hoofdlijnen zorgpunten: 

- Waarom hier en niet in de Waarderpolder? 
Alle pijlen worden gericht op de Waarderpolder, echter deze locatie valt bij voorbaat af vanwege 
het feit dat hier geen woningen gehuisvest mogen worden. Enige uitweg zou zijn dat deze locaties 
niet bestempeld worden als woning, maar met een maatschappelijke bestemming. 

- Geen transparant proces tot dit moment 
Aanvraag om traject over te doen i.v.m. gebrek aan transparantie: traject tot beslissing van deze 
locaties is zonder participatie van betrokkenen/omwonenden geweest. De oproep in 2019 was te 
summier. 

- Zorgen om veiligheid 
Er wordt vergeleken met succesvolle trajecten in Rotterdam en Denemarken, echter de criteria 
hiervan verschillen. Denk hierbij aan de 300 meter afstand regel die voor Haarlem op 100 meter is 
gesteld. 

- Zorgen om mogelijke drugshandel 
De drugshandel an sich en de financiën van de bewoners om drugs te bekostigen/aan te schaffen. 

 
Concreet 
Projectmanager vragen om helderheid over drugshandel en financiën van betrokkenen. 
Optie Waarderpolder polsen bij Jouw Haarlem. Let wel: de overige argumenten/zorgen blijven bestaan 
ongeacht dat de locatie een bedrijventerrein is/wordt.  
In het volgende WBO overleg polsen of actieve betrokkenheid vanuit onze Wijkraad gewenst is vanuit de nu 
betrokken wijkraden.  
 

9. Rondvraag 
- Een deelnemer vraagt of onze Wijkraad input heeft geleverd op de verordening Wijkraden. De 

voorzitter geeft toelichting dat wij deze zeker hebben besproken. Onze Wijkraad heeft ook actief 
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deelgenomen aan de Nieuwe Democratie. Deze input heeft geresulteerd in de nieuwe verordening 
en de wijkraad gaat hiermee akkoord zonder verdere op- en aanmerkingen. De 
commissievergadering van 14 januari 2021 gaat hier op in, het is niet duidelijk of dit op deze manier 
is gecommuniceerd aan onze Wijkraad. Aangezien onze Wijkraad hier geen bezwaar op heeft geen 
actie nodig. 

- Er wordt gevraagd naar de status van glasvezel binnen onze wijk. Er is een inhaalslag van KPN aan 
de gang, er wordt beloofd “binnen niet-afzienbare tijd”. Haarlem staat wel als een van de eerste op 
de lijst. 

- Een bewoner vraagt of de actiepunten als vast agendapunt op de agenda kunnen. De notuliste 
neemt dit op bij het agenda punt 4 en zal een overzicht maken om te bespreken.  

- Een wijkraadslid stelt een vraag over de jaarvergadering. Verplichting vanuit verordening. De 
secretaris vraagt bij gemeente Haarlem na wat het beleid hierin is.  

- Er wordt naar de status van de containers op de JGK gevraagd. Er wordt aangegeven dat bewoners 
op de begane grond geen actie meer hoeven. De bewoner op de bovenverdieping is niet 
bereikbaar. Spaarnelanden wordt op de hoogte gesteld dat er geen actie meer hoeft te worden 
genomen.  

- De secretaris vraagt hoe we de Wijkschouw van 2021 moeten inrichten. Wijkschouw 2020 is nog 
niet afgesloten door Corona omstandigheden.  

 
10. Acties 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21011301 Voorzitter vraagt wat het beleid is rondom 

het plaatsen van paaltjes om parkeren te 
voorkomen 

Nieuw  

21011302 Artikel opnemen in wijkkrant en sociaal 
kanalen met meer achtergrondinformatie 
over de functie van penningmeester 

Nieuw  

21011303 Vacature tekst aanscherpen Nieuw  
21011304 Vacature uitzetten bij vrijwilligersplein.  Nieuw  
21011305 Vervolg kruispunt: gesprek aanvragen met 

projectmanager om feedback te bespreken 
en door te nemen op de volgende punten: 

- Lussen 
- Haaientanden 
- Bord 
- Oversteken Van Houtgraaf naar 

Sushi Point duurt drie rondes 
- Hoge stoepen bij de Dekan 

Nieuw  

21011306 Beoordelen of punten in actie 21011305 
volledig zijn of aangevuld moeten worden 

Nieuw  

21011307 Passage afdwingen “grote” woning bij 
enkele bewoner vanaf 2030 opzoeken 

Nieuw  

21011308 Toetsing criteria voor goedkeuring 
woonsplitsing opvragen en opnemen in 
komend WBO overleg 

Nieuw  

21011309 Notities met betrekking tot Reparatieplan C 
adresseren in de WBO vergadering 

Nieuw  

21011310 Projectmanager vragen om helderheid over 
drugshandel en financiën van betrokken 

Nieuw  

21011311 Optie Waarderpolder polsen bij Rina Nieuw  
21011312 In het volgende WBO overleg polsen of 

actieve betrokkenheid vanuit onze Wijkraad 
Nieuw  
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gewenst is vanuit de nu betrokken 
wijkraden  

21011313 Agendapunt “actiepunten” als vast 
actiepunt opnemen 

Nieuw  

21011314 Navragen wat  het beleid voor de 
jaarvergadering 2021 is 

Nieuw  

21011315 Communiceren dat geen actie op de 
containers JGK meer nodig is 

Nieuw  

21011316 Kijken naar invulling Wijkschouw 2021 Nieuw  
*Actienummer bestaat uit datumvergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 10 
februari 2021 om 20.00 uur. 


