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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 13 oktober 2021 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en merkt op dat het heel fijn is om weer bij elkaar op locatie bijeen te 
komen. 
 
Mededelingen 

- Thema vergadering op 10 november: Verkeersveiligheid in de wijk 
Een deelnemer geeft aan dat gepleit wordt voor GOW 30 in de wijk. Volgende vergadering zal ook 
de wijkagent plaatsnemen. 

- Nieuwsbrief november ligt bij drukker 
Nieuw is dat een QR code is toegevoegd voor URL’s. 

- Week van de eenzaamheid 
Was gepland in de eerste week van oktober. Er was een route gemaakt om te lopen, is er niet van 
gekomen. In de eerste week van november zal deze nogmaals aangeboden worden. Als de datum 
bekend is, zal deze gedeeld worden via de Socials.  

- Mobiliteitsplan, Nota van Antwoord 
Belangrijk: Vondelweg wordt niet verbreed. 

- Verkeersveiligheid, Nota van Antwoord 
Wens om naar 30 km per uur te gaan. 

- Milieuzone per 1 januari 2022 in centrum van Haarlem 
 

2. Vaststellen agenda  
Agenda is akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Een bewoner heeft kopie bezwaarschrift laadpalen gedeeld. Beleid wordt bepaald door Metropool 

Regio Amsterdam, de Gemeente Haarlem heeft dit te volgen. 
- Woonwagen belangen vereniging heeft spreektijd gevraagd in onze WR, zij heeft het advies 

gekregen om naar WBO te gaan. 
- Verkeerslichten op kruising Rijksstraatweg/Jan Gijzenkade werkt nog steeds niet naar behoren voor 

fietsers. 
- Uitnodiging Meet & Share op 17 november in het Stedelijk Gymnasium om mensen die iets voor de 

stad doen te bedanken en gelegenheid te geven om met de raadsleden te praten. De secretaris zal 
aanwezig zijn. 

- Hilde Prins heeft de herplantlijsten gedeeld. 
- WR conferentie 29 okt 13.00-17.30, de secretaris zal aanwezig zijn. Rina vraagt om terugkoppeling 

na het evenement. 
 

4. Notulen voorgaande digitale vergadering en actiepunten 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 
 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
21021007 Status opvragen melding oversteeklichten 

Rijksstraatweg 
Gereed Checken, nieuw actiepunt 

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

Gereed Checken, nieuw actiepunt 
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2021031003 Bijwonen volgende WBO vergadering Gereed  
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 Gereed  
2021051202 werkgroep “Verbeteren proces meldingen 

openbare ruimte”  
Gereed Klant contact centrum – wordt verder 

niet actie opgepakt door de WR. Stand 
van zaken KCC, meeste onderwerpen. 
Status navragen bij Rizgar, voorzitter. 
Jaarvergadering Gerard? Toelichting 
KCC 

2021051203 Interview Cultuurtuin nieuwsbrief november Gereed Wordt februari 
2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 

iets voor onze wijk is. 
2021051206 Facebook Campagne starten om meer leden 

te werven voor vergroten bereik 
Lopend Er wordt geopperd voor andere social 

media kanalen, eventueel Instagram. 
2021060901 Eenzaamheid op agenda september Gereed   
2021060902 Secretaris overlegt met gebiedsverbinder 

selectie mensen zijn uitgenodigd voor 
informatieavonden en/of bewonersavonden 

Gereed   

2021090901 Vraag laadpalen beleid Pleio Gereed  
2021090902 Laadpalen op agenda vergadering okt Gereed  

 
 

5. Energiepark Schoteroog 
Participatie bijeenkomst geweest welke georganiseerd was door Afvalzorg. Stukje historie: oude 
vuilnisbelt is omgezet in stuk recreatiegebied. Wens is om hier zonnepanelen neer te leggen. De 
windmolens zijn een apart traject. Het oorspronkelijke plan van het plaatsen voor de zonnepanelen is 
aangepast, ook de input van omstanders is meegenomen. Voorbeeld:  Participanten hebben zorgen geuit 
over de weerspiegeling van de panelen, er is aangegeven dat het meegenomen wordt. De oplossing wordt 
echter niet gedeeld. Er zijn ook zorgen om vandalisme, gedacht wordt aan een rand met bramenstruiken 
i.p.v. hekwerk, infrarood camera’s detectie vandalisme maar ook brand. 
 
Het betreft recreatiepark Spaarnwoude echter is Afvalzorg de eigenaar van de vuilnisbelt. Deel van het 
gebied is Unesco. Er is geen sprake van batterij opslag en de omvormer wordt bij het fakkelstation 
geplaatst. 
 
Vanuit de participanten zijn ook ideeën binnengekomen voor het gebruik van de opgewekte stroom zoals: 
stadstuinen of extra laadstations. Niet van toepassing voor Afvalzorg, dit moet met recreatiepark 
Spaarnwoude opgenomen worden. 
 
Inmiddels zijn palen met QR codes geplaatst met oproep tot het invullen van een enquête voor gebruikers 
van het recreatiegebied. 
  
 
Technisch Ontwerp wordt nu afgesloten, participatie traject is nu gereed. Grootste wijzigingen worden 
proactief gecommuniceerd. 
 
Twee websites voor informatie: 
www.zonneweideschoteroog.nl 
www.haarlem.nl/schoteroog-energielandschap 
 
Voorlopige planning 

- Maart 2023 realisatie 
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6. Wijkgesprek van 12 oktober 2021 
Voorheen clusteroverleg. Dit gesprek is bedoeld voor de wijkraden van Haarlem-Noord. Naast onze WR 
waren er twee andere wijkraden. Ingebrachte punten: 

- Toename overlast schoolplein Koningin Emmaschool 
Er is veel intimidatie en vandalisme, dit speelt zodra de school uit is. Het plein is van de school, de 
toestellen van de Gemeente. Het plein is toegankelijk door middel van een gat in het hek. Vanuit de 
school wordt overwogen om het hek weer te sluiten. Handhaving en politie hebben te weinig 
capaciteit om te handhaven. Rina geeft aan dat in het verleden de individuele personen werden 
aangesproken door wijkagent met aanvraag van ID en telefoonnummer ouders zodat het gesprek 
met de ouders gevoerd kan worden. Dit hielp toen heel snel. 
Bij overlast dient de wijkagent deze plek op de ronde van jeugdoverlast op te nemen. 

- Participatie herinrichting woonboten Spaarndam 
Vernieuwing van de weg waarbij in het voorstel de parkeerplaats aan de kant van de Vondelweg 
was weggehaald. Definitieve invulling nog te beïnvloeden. In februari wordt een participatie 
middag/avond georganiseerd. De WR houdt dit in de gaten. 

- Laadpalenbeleid 
Beleid en informatie is te vinden via de site van de Gemeente Haarlem: www.haarlem.nl/laadpaal-
elektrische-auto/  

- Slecht toegankelijke stoepen 
Overhangend groen, fietsen op de stoep etc. Praat erover met je buren. Ander probleem is dat 
fietsers en gemotoriseerd vervoer over de stoep rijden in plaats van de weg omdat 
verkeersplateaus als opstapplaats gebruikt wordt. Aandacht besteden in de Wijkkrant 
“leefbaarheid in onze wijk”  

- Hardrijden JGK 
Smiley is wederom aangevraagd. Voorzitter zal vragen aan Rizgar wanneer deze concreet geplaatst 
zal worden.  

- Skeave huse 
Traject loopt in aanloop naar realisatie. 

- Rattenplaag 
Vallen geplaatst in de wijk. 

 
7. Gemeenteraadsverkiezingen: wat speelt er in onze wijk? 
16 Maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De WR wil Onderwerpen/thema’s verzamelen vanuit de 
wijk komende periode. Dit zal een terugkerend punt op de agenda worden  
 
Voorbeelden van thema’s: 

- Verkeersveiligheid (snelheid 30 km + handhaving, verkeerd parkeren) 
- Leefbaarheid (eenzaamheid, vergroening, jongerenoverlast) 
- Verkeersontsluiting (Velserboog, Vondelbrug dicht, Wijkertunnel is dicht voor vrachtverkeer 

waardoor druk ligt op Velsertunnel) 
- Vernieuwing riool Reigerstraat/Kanariestraat 

 
Meenemen in wijkkrant februari en socials met oproep om te stemmen. Voor betrokkenheid bewoners 
voor de invulling van bovenstaande thema’s socials ook meenemen zoals NextDoor. Bij thema WR 
vergadering dit punt ook opnemen. 
 
8. WBO 

- Introductie Gerard den Dungen (vervanger Marco de Goede) 
- Komst Afghanenboot met vraag of hulp geboden kan worden 
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- Noodkreten groepen voor bijvoorbeeld woon/winkel ruimte etc. 
- Gebiedsverbinders gaan eens in de drie weken op Cronje 1 werken, dichter op de burger 

Volledige notulen zijn openbaar en na te lezen. 
 
9. Verzoeken om woonruimte aan Wijkraad (woonwagenbewoners, kunstenaars) 
De WR zal hier geen actief aandeel in leveren, wel kan geadviseerd worden hoe het bereik zelf gezocht 
kan worden. 
 
10. Herplantingslijsten en verzoek om groenplan te maken voor wijk 
Haarlem is de meest versteende stad. Rina geeft aan dat er een groenplan is geweest waarbij een 
inventarisatie is geweest wat vergroend kan worden. Hieruit blijkt dat er weinig ruimte is om uberhaupt 
te vergroenen. 
 
Er lijkt dubbel beleid; de gemeente wil vergroenen, Spaarnelanden neemt bewonersinitiatieven terug 
wanneer dit niet onderhouden wordt. Dit wordt dan weer versteend (verwaarloosde boomspiegels bijv). 
 
Er is een mogelijkheid om een groenplan op te stellen voor de wijk. Belangrijk is om een voorbeeld van 
een plan beschikbaar stellen. Via socials oproep plaatsen zodat bewoners zelf initiatieven kan nemen. Een 
wijkraadslid neemt contact op met Hilde om mogelijkheden te bespreken.  
 
Herplantingslijst is onduidelijk om te lezen. Dit wordt opgenomen met Hilde. 
www.spaarnelanden.nl/bomen  
 
11. Rondvraag 
Afgelopen maandag was de roze mug. Er is een magazine beschikbaar gesteld vanuit de gemeenschap, 
zeker een aanrader. Magazine beschikbaar via bijvoorbeeld de bibliotheek. 
 
Een deelnemer vraagt zich af wat de plannen zijn voor de oliefabriek (langs het Spaarne). 
Bestemmingsplan moet nog opgesteld worden, vraagstuk ligt met name bij het logistieke deel: afvloeiing 
verkeer naar Spaarndamseweg. 
 
Tijdens de vergadering is een foto genomen welke op social geplaatst zal worden. Eenieder is akkoord 
met het gebruik hiervan. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 10 november 2021 om 20.00 uur. 
 

Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 
2021031004 Voorzitter legt vraag gedeelde auto’s neer 

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

Lopend  

2021051204 Wijkcontract Bosch & Vaart volgen Lopend eventueel kijken of wijkcontract ook 
iets voor onze wijk is. 

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

Lopend Er wordt geopperd voor andere social 
media kanalen, eventueel Instagram. 

2021090901 Vraag laadpalen beleid Pleio Nieuw  
2021090902 Laadpalen op agenda vergadering okt Nieuw  
2021101301 Delen informatie wandelroute week van de 

eenzaamheid op Socials 
Nieuw  

2021101302 Aandacht besteden in de Wijkkrant 
“leefbaarheid in onze wijk” over 
(on)bereikbaarheid stoepen 

Nieuw  
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2021101303 Smiley plaatsing concreet maken via 
gebiedsverbinder 

Nieuw  

2021101304 Thema Gemeenteraadsverkiezingen op 
agenda zetten tot en met maart 2022 

Nieuw  

2021101305 Voorbeeld groenplan opvragen Nieuw  
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 
 


