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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 13 november 2019 

1.  Opening en mededelingen 
Plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Op de publicatie van de twee vacatures in WR-Nieuwsbrief d.d. november 2019, 
Is helaas nog steeds geen reactie gekomen..  
De huidige invulling van beide functies is momenteel suboptimaal. 

2. Vaststellen agenda. 
De agendapunten worden goedgekeurd. 

3.  Ingekomen stukken / Uitgaande post 
De secretaris behandelt de ingekomen en uitgaande post: zie bijlage 1. 

4. Notulen 09-10-2019 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de vergadering van 9 
oktober 2019. 

 
5. Nieuw WR-lid  

In verband met haar afwezigheid op de vergadering van 9 oktober jl.  stelt zij zich 
alsnog voor. 
Ze is 39 jaar en woont al 15 jaar in Haarlem, samen met haar vriend en kinderen. 
Ze is werkzaam als fondsenwerver-Particuliere Markt voor Vluchtelingenwerk. 
Ze bezoekt al lange tijd de vergadering en wil graag meewerken als lid van de 
wijkraad.  
 

6.   Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt uitgave november 2019  
Deze editie bevatte weer behoorlijk veel diversiteit en is positief ontvangen. 
Via de mail is er een verzoek binnengekomen tot het plaatsen van een advertentie. 
Het plaatsen van advertenties levert extra administratieve werkzaamheden op. 
Bovendien wordt de financiële opbrengst weer afgetrokken van de gemeentelijke 
subsidie. 
Alle aanwezigen gaan akkoord om geen advertenties te plaatsen in de nieuwsbrief.  
Organisaties met een artistieke achtergrond mogen wel in de nieuwsbrief worden 
geplaatst. Bijvoorbeeld de schilder- en tekenlessen in speeltuin DVS op 
maandagochtend. 
Ook Nextdoor en Facebook zullen alleen gebruikt worden voor informatie over of 
voor onze wijk. 
 
De communicatiemedewerker heeft een afspraak  gemaakt met de drukker om 3 
edities per jaar uit te brengen. 
Bij drie edities per jaar gaat het om een periodiek waarbij er 9% BTW wordt geheven 
in plaats van 21%. 
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De braderie op de Vergierdeweg vindt elk jaar in september plaats. Vanuit de 
wijkraad is er een gesprek geweest met de organisatoren van de braderie. Er is onder 
andere afgesproken, dat de wijkraad ondersteuning wil geven bij de aanvraag van de 
subsidie. Ook zal de wijkraad na de zomer een nieuwsbrief uitgeven met als 
hoofdthema de braderie.  
  
De participatieraad beslist tegenwoordig over subsidie voor projecten. Deze bestaat 
uit 15 leden en 1 onafhankelijke voorzitter, met ondersteuning van een ambtelijke 
secretaris van de gemeente.  

 
7. Schouw van de Wijk Dietsveld-Vogelbuurt d.d. 04juli2019 

Leden van de wijkraad informeren over afgehandelde /openstaande punten uit het 
rapport van deze schouw: 
1. Batavierenplantsoen: schelpenpaden zijn in oktober naar wens geasfalteerd. 
2. Drususstraat: de verkeersdrempel is te hoog voor de moderne accu-auto’s. Robèr 

Vriend geeft aan dat alles is doorgemeten qua hoogte en conform is aan de 
landelijke richtlijnen de NEM-norm (CROW 344) 12cm op het hoogste punt. 
Echter de weg voor en achter de drempel loopt niet juist af waardoor de 
onderkanten van auto’s over de drempel schuren. Bij hinder en/of schade dit 
melden bij de Gemeente. 

3. De losse paaltjes en tegels bij de afvalbakken op Batavierenplantsoen-zuid zijn 
nog niet weggehaald. 

4. Het aanpakken van het verkeersplateau in de Roerdompstraat is nog niet 
geregeld. 

5. Laadpalen: Er is een handtekeningenactie gevoerd voor meer laadpalen. 
Elektrisch rijden wordt aangemoedigd echter de hoeveelheid oplaadplekken blijft 
hopeloos achter. Dit wordt mede veroorzaakt het elektriciteitsnet, dit kan een 
grote hoeveelheid laadpalen niet aan.  

6. Niet werkende lantaarnpalen, stuk straatmeubilair of dergelijke zaken, 
 in de openbare ruimte, kunnen worden gemeld bij de gemeente via de website. 

  
8. DVS Speeltuin (Clovisstraat) 

Ongeveer 20 jaar geleden heeft de gemeente met de overbuurman van de speeltuin  
een afspraak gemaakt over het bijhouden van de groenstrook DVS. Er was toen 
afgesproken dat de buurtbewoners deze groenstrook zouden onderhouden. De 
gemeente heeft geen plannen om deze taak weer over te nemen.  
 
In de speeltuin is het speelterrein voor de peuters vernieuwd. Hierdoor is het 
instaphek, die buiten de openingstijden gebruikt kan worden, verplaatst. Voor het 
hek is nu een braakliggend stukje grond, waarin nog groen geplant dient te worden. 
 
Bij het vernieuwen van de peuterspeelplaats is er grond afgegraven. Deze grond ligt 
nu op de parkeerplaatsen naast de speeltuin. In de afgevoerde grond kan te veel 
PFAS zitten, waardoor deze niet verplaatst mag worden. 
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De aannemer kan pas met opruimen beginnen als de vergunningen binnen zijn, dit is 
een wettelijk traject waar de Wijkraad geen invloed op heeft. Helaas worden 
hierdoor wel 5 parkeerplaatsen aan gebruik onttrokken. 
Ter informatie, het afvoeren van grond rond de sportvelden aan de Planetenlaan  
wacht ook op soortgelijke vergunningen. 

 
9. Agendapunt 9: Sport2Play (Creëren van vitale ontmoetingsplaatsen) 

De voorzitter heeft hierover contact gehad en zal de WR hierover informeren. 
In verband met zijn afwezigheid, wordt dit punt doorgeschoven naar de vergadering  
van 11 december 2019. 
 

10. WBO (Wijkraden en Belangenorganisaties overleg) 
- Het wijkraden convenant WBO is al jaren hetzelfde. Hierover ontstond enige 

discussie omdat er stemmen opgaan voor vernieuwing ervan. 
- Het WBO volgt het project ‘Orionzone’ nauwgezet, omdat er nog veel open 

eindjes en bezwaren zijn. Onder andere logistieke problemen, infrastructuur, 
bereikbaarheid en mobiliteit. 
Ketenmobiliteit is sneller reizen door combineren van fiets, OV en auto.  
Ook Dietsveld/Vogelbuurt maakt zich zorgen over de nieuwbouw van 600 
woningen aan de Planetenlaan/Orionweg en 600 woningen hoek 
Spaarndamseweg/Schoterbrug. De visie van de gemeente is dat in de nabije 
toekomst jonge mensen meer gebruik maken van het openbaar vervoer en de 
deelauto. 

 
 
 
 
 
- Het clustergesprek van de wijkraden met de gemeente wordt weinig bezocht. 

 
- Toegankelijkheid in de stad voor mensen met een handicap. 

Carin van Empel en Danny van Bakel zijn ambassadeurs van ‘De toegankelijke 
stad’.  Zij houden zich bezig met de toegankelijkheid van gebouwen, en ook hoe 
welkom de uitstraling ervan overkomt. Tevens houden zij zich bezig met de 
fysieke toegankelijkheid op de stoep. 
Zij maken zich hard voor het verwijderen van auto’s, fietsen en overhangend 
groen op de stoep, om een streefbreedte van: 4 tegels = 120cm te verkrijgen.  
Voor meer informatie zie website: https://ambassadeurstoegankelijkestad.nl  
Contactpersoon voor Haarlem-Noord: Aan Willem de Vries, 

wjwdevries@gmail.com is gevraagd om informatie te komen geven. Helaas kon er 
geen vertegenwoordiger aanwezig zijn. Hij had een speciale deurhanger bij zich, deze  
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dient om bewoners erop attent te maken de stoep vrij te houden. Deze kunnen 
worden aangevraagd bij de bovengenoemde organisatie. 

In de volgende nieuwsbrief zal een artikel gewijd worden aan “de toegankelijk 
stad”. 

 
Advies: deze niet aan de deur te hangen maar in de brievenbus te stoppen.   
 

11. Rondvraag 
 Haarlem Regenboogstad 

Vertegenwoordiger van de PvdA geeft aan dat er een posteractie is geweest, met als 
thema ‘Haarlem Regenboogstad’. Haarlem staat open voor ‘alle mensen die anders 
zijn’. Er is een digitaal onderzoekpanel, zij controleren op discriminatie in de 
openbare ruimte. De posteractie van 11 oktober 2019  wordt in 2020 herhaald. 
 
Hekslootpolder (Maaibeleid Gemeente) 
De voorzitter van de ‘Vereniging Behoud Hekslootpolder’. informeert dat de 
Gemeente geen maaibeleid heeft voor deze polder. 
Vrijwilligers maaien het gras met een zeis en klepelen het op een hoop, zo blijft het 
een paar dagen liggen om de zaden eruit te laten vallen en insecten de kans te geven 
te ontsnappen, hierna kan het worden afgevoerd. Tractors vernielen het grasland van 
de polder. Hilde Prins deskundige van de Haarlemse -Bomenwachters belooft het 
maaien van de polder ter sprake te brengen in de gemeentelijke vergadering van de 
Commissie Beheer op 14 november 2019. 
Er wordt voorgesteld voor om in de wijkkrant een oproep te doen om vrijwilligers te 
werven om te helpen met het maaien van de Hekslootpolder. 

 
 

 HOV / Orionzone  
Het WBO is bezig om voor de Orionzone alle activiteiten op een chronologische wijze 
op papier te zetten 
Bij het project Orionzone is er sprake van veel bebouwing, maar de gemeente houdt 
geen rekening met infrastructuur. Er zullen verkeersproblemen ontstaan, als er geen 
goede verkeersverbindingen komen. 
 
Op 20, 21 en 23 januari organiseert de gemeente informatieavonden over de aanleg 
van de HOV. 
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12. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid of inbreng en sluit de 
vergadering. De volgende vergadering is op 11 december 2019 om 20.00 uur. 
 

 


