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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 13 mei 2020 

 

 1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  Een wijkraadlid heeft per 1 september 2020 opgezegd. 

De secretaris heeft op 4 mei jl. een krans namens de Wijkraad en bewoners gelegd bij het 
oorlogsmonument op de Jan Gijzenbrug. Vanwege de Coronamaatregelen was er geen 
ceremonie en ook geen publiek aanwezig. De organisatie Comité 4 mei heeft de wijkraad 
bedankt. 

 De secretaris informeert iedereen dat recent het posthuis in het Zaanenpark, waar ook de 
WBO vergaderingen plaatsvinden, is afgebrand. Er is inmiddels een crowdfund actie gestart 
voor wederopbouw en ook de gemeente zal kijken of ze in de kosten kunnen bijdragen. 

De Gebiedsverbinder Noord van de gemeente Haarlem heeft bij de gemeente een andere 
functie gekregen. Zijn opvolger heeft een nieuwe functienaam Gebiedsregisseur (de 
functienaam “Gebiedsverbinder” komt hiermee te vervallen). 
Het stadssymposium ‘Haarlem in de toekomst’ kon op 30 maart geen doorgang vinden in 
verband met de corona-maatregelen. 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Ingekomen stukken / uitgaande post. 

 Van de gemeente Haarlem (Stadsgesprekken) is een uitnodiging ontvangen voor een 
digitale workshop ‘Rollen Wijkraad in de Nieuwe Democratie’. De voorzitter en de 
secretaris zullen de wijkraad vertegenwoordigen bij deze workshop via Microsoft Teams op 
19-5 a.s. 

  
  
 De wijkraad heeft een brief ontvangen van een Dietsveldbewoner met de vraag over de 

regels voor het uitlaten van honden op het Dietsveld en of we weten of het Dietsveld een 
officiële Speelweide is, volgens de gemeente. In de AVP staat namelijk dat honden niet los 
mogen lopen op een officiële speelweide, dit had zij opgezocht. 
We hebben hierover advies gevraagd bij de oud-Wijkraad secretaris, zij geeft aan dat ze er 
destijds (met veel moeite) voor heeft gezorgd dat de gemeente daar bordjes heeft 
opgehangen om hondenpoep tegen te gaan. Daarnaast heeft de secretaris en een mail 
gestuurd naar de gemeente met de vraag of het Dietsveld een plantsoen is of een 
speelweide 
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 Voor er verder actie wordt ondernomen wachten we eerst het antwoord van de gemeente 
af, anders zal de wijkraad de gebiedsregisseur benaderen.  

 Er was een verzoek tot invullen van een enquête “Gezonde Leefomgeving” van een student 
doorgestuurd. Helaas is de termijn voor inlevering hiervan inmiddels verlopen.  

 De Haarlemse Bomenwachters stuurden een mail over het onderwerp  
 “Geen verklaring voor nodig”, dit wordt besproken onder punt 10. 

 2 Bewoners van de wijk Dietsveld geven aan dat ze veel problemen hebben met het zware 
vrachtverkeer en lijnbussen over de Jan Gijzenkade. Er zijn scheuren in de muren van hun 
huizen ontstaan door dit zware wegverkeer. Een aantal bewoners heeft recent een 
onderzoek (met subsidie) laten uitvoeren, het rapport met bevindingen wordt  

 verwacht in mei 2020. Daarna zal gekeken worden wat de vervolgstappen richting de 
gemeente kunnen zijn. 

  Er is een klacht van een wijkbewoner binnengekomen over de werkzaamheden bij de 
kruising Jan Gijzekade/Rijksstraatweg. Deze bewoner geeft aan dat het tijdelijke voetpad 
erg smal is en je er geen andere voetganger kunt passeren met de nu vereiste 1,5 meter 
Corona-afstand. Hij heeft dit gemeld bij de gemeente, maar tot  dusver nog geen 
bevredigend antwoord over ontvangen. Ook blijken er veel fietsers niet af te stappen maar 
gewoon over het smalle voetgangerspad te fietsen. De secretaris heeft een mail gestuurd 
naar de projectleider om beide punten aan te kaarten en te vragen naar een oplossing. 
Deze antwoorde dat hij beide punten met de aannemer zou bespreken en dat dit spoedig 
zal worden aangepast. Voor zo ver het werk het toelaat, zullen er diverse 
uitwijkmogelijkheden worden gecreëerd en er zal een bord bij het tijdelijke 
voetgangerspad worden opgehangen met `Fietsers afstappen´. 

 Tijdens de rondvraag van een eerdere vergadering en tijdens de wijkschouw in 2019 is er 
gesproken over het weggehaalde verkeersplateau op de Roerdompstraat hoek 
Meeuwenstraat. Wederom heeft de wijkraad navraag gedaan bij de gemeente en hier 
antwoord over gekregen van de gebiedsverbinder gemeente Haarlem. Hij geeft aan dat er 
in aanloop naar het rioleringsproject in onze wijk gekeken is naar het aantal 

 verkeersdrempels. In verband met de veiligheid in de wijk en de onbelemmerde doorgang 
voor hulpdiensten, is er een maximaal aantal toegestaan in de wijk. Doordat er op andere 
plekken een aantal drempels bij zijn gekomen (o.a. bij de school), moesten een aantal 
andere drempels verdwijnen. Dit is destijds meegenomen in het participatietraject van het 
rioleringsproject. Door bewoners is hier geen bezwaar (zienswijze) op ingediend.  

 Dit geeft maar weer aan hoe belangrijk het is dat je als bewoner jezelf goed informeert als 
er zaken veranderen in de buurt. De gemeente heeft ook niet de financiële middelen om 
het verkeersplateau weer terug te brengen.  

De aankomende WBO bijeenkomst is gecanceld i.v.m. Corona maatregelen en omdat er 
weinig dringende actiepunten waren die besproken moesten worden.  

4.  Notulen 8 april en 13 mei   

 Doordat door de Corona-maatregelen de wijkraadvergaderingen van 8 april en 13 mei 
alleen maar online gehouden konden worden, konden hier geen bewoners bij aanwezig 
zijn. Wel spreekt de wijkraad af om de notulen op de website van de wijkraad te zetten, 
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zodat bewoners kunnen nalezen wat er besproken is en hier eventueel op kunnen 
reageren.  

 5.  Wijkraadvergadering juni 2020 
 De locatie waar de wijkraad normaal vergaderd, is overdag een ontmoetingscentrum 

(dagbesteding) van Kennemerhart. Deze start momenteel weer langzaam op, maar is voor 
mensen die in de kwetsbare doelgroep vallen. Daarnaast mogen er momenteel nog te 
weinig mensen in een groep binnen vergaderen. Om deze redenen is, in overleg besloten 
om de aankomende wijkraadvergadering (10 juni) nogmaals digitaal te doen middels 
“Zoom”. Dit zal vooraf worden aangekondigd aan de bewoners met de uitnodiging om 
digitaal mee te doen. Na de zomervakantie in september zal, als alle maatregelen het 
toelaten,  de wijkraad weer opstarten met de vergaderingen in het gebouw van 
ontmoetingscentrum ‘Schoterhart’ aan de Vergierdeweg. 

 6. Nieuwsbrief Juni 2020- conceptteksten 
 De communicatiemedewerker geeft aan druk bezig te zijn met de opmaak van de 

nieuwsbrief. Tevens zal de ´Corona-folder´ van de gemeente hierin opgenomen worden. 
Deze folder is in Haarlem verspreid, maar blijkt niet in alle wijken ontvangen te zijn. Het is 
wat stoeien met het aantal pagina´s. Na overleg zal gekeken worden op hoeveel pagina´s 
we uitkomen. Wel is het zo dat de braderiekrant dit jaar vervalt (omdat de braderie in 2020 
niet gehouden wordt). Daardoor is er wat budget over.  Afgesproken wordt om voortaan 
maximaal 12 pagina´s te doen, maar het is geen must. Alleen als er genoeg interessante 
content is anders worden het 8 pagina´s . Wel zal voor volgend jaar gekeken worden naar 
het budget omdat per 2021  de gemeentelijke subsidie voor wijkraden wordt door gekort 
(met ca. 20%). 

 7. HOV voortgang 
HOV-werkzaamheden de aannemer wordt enigszins gehinderd door de 
coronamaatregelen, aan de andere kant is er minder verkeer op de weg en werkt dit weer 
in hun voordeel. In een schrijven van Compeer Infra gedateerd 12 mei, dat verspreid is 
onder de betrokken bewoners van de Jan Gijzekade blijkt, dat er enige vertraging is 
opgelopen en de werkzaamheden iets uit lopen. Deze brief zal door de wijkraad gedeeld 
worden op haar sociale kanalen en de website.  
Via de projectleider heeft de secretaris vernomen dat een blinde wijkbewoner met 
blindengeleidehond  uit de Indische buurt moeite heeft met boodschappen doen bij de 
Deka, nu de Rijksstraatweg geblokkeerd is met blokken. De secretaris heeft dit 
doorgegeven aan de voorzitter van de Wijkraad Indische Buurt-Noord.  
Hij zal dit direct oppakken met stichting Dock, die eventueel met vrijwilligers de 
boodschappen voor deze bewoner kunnen regelen.  

8. Jaarverslag financiën 2019  

Het financiële jaarverslag is af en we hebben 2019 positief afgesloten. Een paar facturen 
dienen nog bij de penningmeester te worden ingeleverd. Daarna kan de kascontrole 
worden uitgevoerd.  Normaal gesproken wordt het financiële jaarverslag openbaar 
gemaakt en besproken tijdens de jaarvergadering. Aangezien deze door de Corona-
maatregelen niet kon doorgaan, zal met de gemeente worden overlegd of het voldoende is 
om het financiële jaarverslag op de website te vermelden of dat dit op een later tijdstip in 
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een vergadering zal worden besproken. Dit om te voldoen aan de voorwaarden van de 
gemeente omtrent openheid en transparantie. De voorzitter neemt hierover contact op 
met de gemeente. 

9. Afscheid wijkraadslid. 
 Een wijkraadslid heeft aangegeven wegens zijn emigratie afscheid te gaan nemen van de 

wijkraad per 1 september a.s. De wijkraad spreekt af  om hem rond de vergadering van juni 
een afscheidscadeau aan te bieden als dank voor zijn jarenlange bijdrage aan de wijkraad. 
Op gepaste Corona-afstand zal een cadeau aan hem worden overhandigd namens de 
wijkraad. 

 
10. Lijst waar ‘Geen verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeente voor nodig is.  
 Via de Bomenwachters ontving de wijkraad een kopie van het gemeenteblad van Haarlem 

d.d. 1-5-2020 waarin het gemeentelijk besluit staat over de uitbreiding van de lijst waar 
geen verklaring van geen bedenkingen meer voor nodig is. In haar schrijven uit ze haar 
zorgen hierover en vraagt of er binnen de Haarlemse wijkraden juridische kennis is om dit 
te duiden.   
De vraag rijst bij de wijkraad of er binnen de gemeente genoeg ambtenaren zijn met de 
juiste kennis over welke vergunningen wel of niet kunnen worden afgegeven.  

  

11. Rondvraag  

 Een wijkraadlid geeft aan dat er op de Vondelweg nog steeds regelmatig erg hard wordt 
gereden, met name ´s avonds. De secretaris informeert dat dit vorig jaar ook al bij de 
wijkschouw is besproken. De gebiedsagent heeft toen aangegeven dat bij controle is 
gebleken dat overdag niet veel harder wordt gereden dan de adviessnelheid van 50 km per 
uur. ´s Avonds worden er wel uitschieters gesignaleerd. Echter geeft hij aan dat 
snelheidsmetingen hiervoor geen oplossing zijn. Afgesproken wordt dat de secretaris 
wederom dit probleem zal aankaarten bij de gebiedsagent middels een mail. 

   
Ook de overvolle duobakken geven veel overlast en vervuiling, de gemeentelijke 
ophaaldienst komt 1x in de 2 weken omdat er te weinig capaciteit is bij Spaarnelanden.  

 De secretaris gaat een mail sturen naar de relatie manager Spaarnelanden 
 met in bijlage foto’s v over de situatie ter plekke. En vragen hoe ze dit kunnen verbeteren.  

 

12. Sluiting 
 De voorzitter bedankt de wijkraadleden voor hun deelname en inbreng aan de digitale 

Zoom meeting en sluit de vergadering.  
 

De volgende Zoom-vergadering vindt plaats op 10 juni as. Dit zal weer op de gebruikelijke 
manier worden gecommuniceerd naar de bewoners en overige belanghebbenden.  
Een ieder dit dat wil, kan digitaal mee vergaderen, maar dient dit wel van te voren  
aan te geven, er zal dan een link naar de Zoom-vergadering worden gemaild.  
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 In de maanden juli en augustus zijn er geen Wijkraadvergaderingen in verband met de 
vakantie. Het is de intentie,  indien dan geldende Corona-maatregelen het toelaten, om na 
de schoolvakanties op 9 september 2020 weer te vergaderen op onze gebruikelijke locatie: 
ontmoetingscentrum ‘Schoterhart’ Vergierdeweg 50. 

  
 
 


