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Notulen jaarvergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 13 april 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Eenieder stelt zich voor. 
 
Er is vandaag een afspraak geweest met de BBOR (Beheer Bureau Openbare Ruimte) over de 
verkeersveiligheid. Terugkoppeling van dit gesprek volgt in de volgende reguliere wijkraadsvergadering. 
 

2. Financiële verantwoording  
De financiële verantwoording van 2021 wordt gepresenteerd. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
Hanneke verleent decharge. 
 

3. Terugblik 2021 
Een greep uit wat er speelt binnen de wijk en waar de Wijkraad mee bezig is geweest in het afgelopen jaar: 
 

- Omgevingswet 
- Mobiliteitsbeleid 
- Werkgroep Verkeersveiligheid in de buurt 
- Smiley Jan Gijzenkade 
- Problemen rond Koningin Emmaschool 
- Bomenproject 
- Participatie Energiepark Schoteroog 
- Invulling Braderie of Wijkfeest 
- Kruispunt Rijksstraatweg/Jan Gijzenkade 
- Participatie herinrichting Spaarndamseweg 
- Participatie Skaeve Huse 
- Participatie Luchtkwaliteitsmeting Haarlem 

 
4. Vooruitblik 2023 

Komend jaar spelen de volgende zaken (vervolg en nieuw): 
 

- Orionzone 
- Spaarndamseweg 
- Energiepark Schoteroog 
- Luchtkwaliteitsmeting Haarlem 
- Groenbeleidsplan 
- Skaeve Huse 

 
5. Verkiezing wijkraadleden 
 

Volgens de verordening Wijkraden moeten een aantal leden zich verkiesbaar stellen. De afgelopen periode 
is actief geworven voor deelname in de Wijkraad. Er wordt gevraagd aan de aanwezigen of interesse is om 
zich bij de Wijkraad te voegen. 
 
In deze vergadering is besloten dat de leden zich herverkiesbaar stellen en als lid blijven continueren. In de 
wijkraad is wel de functie van secretaris per direct vacant geworden. 
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6. Presentatie Groenbeleidsplan 

 
Startnotitie juni 2020. Aangegeven dat een actieve participatie gewenst is. Belangenorganisaties en 
Wijkraden zijn benaderd om deel te nemen. Vertegenwoordigers zijn digitaal bijeen gekomen, derde 
kwartaal 2021 is het Groenbeleidsplan gereed voor inspraak, de reacties zijn inmiddels verwerkt. 
 
In het plan wordt rekening gehouden met een aantal zaken, van zeer belangrijk tot minder belangrijk: 

1) Voetganger 
2) Fietser 
3) OV 
4) Auto 

 
Tegelwippen: 14 mei wordt de eerste tegelwipdag van het jaar. De Gemeente Haarlem organiseert een 
aantal dagen in het jaar waarbij geholpen wordt om bepaalde (particuliere) plekken te vergroenen door 
tegels te verwijderen en te vervangen door groen. Het persbericht met meer informatie volgt. 
 
Een wijkraadslid vraagt naar de boomspiegels langs het pas gerenoveerde fietspad aan de Rijksstraatweg. 
De aanwezige ambtenaar zoekt dit uit en koppelt terug aan de voorzitter. 
 
Op 25 mei wordt besloten welke route de voorkeur heeft, op 2 juni volgt het definitieve besluit. 
 
Er wordt een vraag gesteld over het onderhoud van het groen. Niels geeft aan dat hier ook rekening mee 
wordt gehouden, maar dat de onderhoudskosten weinig schelen van onderhoud op alternatieven zoals 
tegels. 
 
In de Zwaluwstraat staan geen bomen maar is dat vanuit een bewoner wel wenselijk. Niels geeft aan dat 
bewoners dit aan kunnen geven bij de Gemeente Haarlem. De Gemeente zal dan onderzoek doen naar 
mogelijkheden, in eerste instantie of het mogelijk is qua leidingen etc, daarna of er draagvlak is. Niels zal 
navraag doen of de Zwaluwstraat en Gruttostraat in aanmerking komen. 
 
Rina vraagt hoe de Gemeente staat tegenover rozenperkjes in relatie tot grasvelden. Niels geeft aan dat dit 
per plek bepaald moet worden. 
 
De sprekers worden van harte bedankt voor hun aanwezigheid en presentatie. 
 

7. Rondvraag  
 

- Het pleintje bij Het IJsparadijs heeft een vaste club met mensen die maandelijks helpen met het 
onderhoud. 

- Een deelnemer geeft aan de Wijkraad graag te ondersteunen bij groenvragen 
- Er wordt gevraagd naar de budgetten. Er is een vast budget voor de Wijkraad en er is subsidie 

beschikbaar voor buurtinitiatieven (Leefbaarheid en initiatief budget) 
- Een deelnemer vraagt hoe de Wijkraad haar mening is op: 

o Manifest 
o Stuk Haarlems Dagblad over participatie en inspraak 

De voorzitter geeft aan dat terugkoppeling is geweest met betrekking tot het manifest. Daarnaast is 
onze Wijkraad van mening dat communicatie zeer belangrijk is. Dit gaat niet altijd even goed. Het 
appel is goed echter de manier waarop steunt de Wijkraad niet direct. 
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- Wijkraadslid neemt deel aan een werkgroep Groen en Afval, mochten mensen hier inbreng voor 
hebben dan kan dat. 

- Tijdens de vergadering zijn foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden in de wijkkrant. Eenieder 
geeft toestemming voor eventuele publicatie. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. De volgende reguliere wijkraadvergadering is 
gepland op 11 mei 2022 om 20.00 uur. 


