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Notulen jaarvergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 14 april 2021 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. De aanwezige bezoekers stellen zich voor. 
 
Mededelingen 
Vanavond komt de gemeenteraad bijeen om een besluit te nemen over de Skaeve Huse en de definitieve 
locatie hiervan. 
 

2. Financiële verantwoording  
De kascommissie heeft controle gedaan over de financiële jaarstukken. De penningmeester heeft de 
boeken aangeleverd, de kascommissie heeft deze bekeken en gecontroleerd. Vanuit de kascommissie 
wordt decharge verleend. 
 
Korte toelichting: 
Er zijn beperkt kosten en inkomsten gemaakt in 2020 vanwege de (on)mogelijkheden van de Corona 
maatregelen. 
 
In 2021 is er een nieuwe penningmeester voor de Wijkraad aangesteld. De voorzitter doet een oproep aan 
eenieder om zich aan te melden als kascommissie. 
 

3. Terugblik 2020 
Een greep uit wat er speelt binnen de wijk en waar de Wijkraad mee bezig is geweest in het afgelopen jaar: 
 

- Corona maatregelen 
De getroffen maatregelen heeft de Wijkraad ervan weerhouden om een wijkschouw uit te voeren. 
Input en behoefte is echter groot. 

- Oplevering Kruispunt Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg 
Bevindingen aangegeven en er wordt een plan opgesteld om openstaande punten te verhelpen. 

- Rattenplaag 
In het Vondelkwartier is een pilot geweest met betrekking tot de rattenoverlast. Hiervoor werden 
smartvallen ingezet. Deze pilot was een succes waardoor de methode met smartvallen in heel 
Haarlem ingezet gaat worden. In onze wijk is met de vernieuwing van de riolering de rattenoverlast 
aanzienlijk verminderd. Reacties gegeven op woonvisie gemeente Haarlem 

- Woningsplitsing/vormen/omzetting 
Spanningsveld aantal woningen en leefomgeving. Binnenkort wordt er een participatie gestart waar de 
wijkraad ook aan mee gaat doen. 
- Opstelstrook JGK/Vondelweg 
Vanuit de wijk wordt dit gezien als een onveilige situatie voor fietsers. Dit heeft zeer zeker de aandacht van 
de Wijkraad en het onderwerp is het afgelopen jaar veelvuldig aangekaart richting de Gemeente. Helaas 
geeft de politie aan dat er geen ongelukken zijn gemeld, waardoor deze situatie niet als “ onveilig”  wordt 
bestempeld. Het blijft echter de aandacht houden van de Wijkraad. 

-  
4. Vooruitblik 2021 

- Plannen Schoteroog mbt energiepark 
De secretaris heeft met een ambtenaar de gemeente Haarlem gesproken over het energiepark. Op 
dit moment is er met de bewoners van Land in Zicht gesproken over het aanleggen van 
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zonnepanelen. De participatie met betrekking tot de windturbine start later dit jaar. De Wijkraad 
zal hiervan op de hoogte worden gebracht. 

 
- Mobiliteitsbeleid 

De voorzitter heeft een ‘zienswijze’ ingediend met de vraag of  de Vondelweg hier onder valt. Een 
buurtbewoner heeft het mobiliteitsbeleid helemaal doorgenomen en zijn opmerkingen in de tekst 
geplaatst. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor het meedenken. De wijkraad gaat met de 
opmerkingen aan de slag om een reactie naar de gemeente te formuleren. De reacties op het 
mobiliteitsbeleid dienen uiterlijk 23 april a.s. binnen te zijn. 

- Braderie/buurtfeest 
Online enquête geweest, veel enthousiaste reacties ontvangen. Helaas afhankelijk van de Corona 
maatregelen of braderie/wijkfeest doorgaat 

- Eenzaamheid  
- Wijkschouw 

Bij laatste clusteroverleg gemeente aangegeven dat de wens groot is om de wijkschouw in 2021 
doorgang te laten vinden. Beleid vanuit gemeente is dat de wijkschouw op dit moment niet fysiek 
zal plaatsvinden in verband met de maatregelen. Optie is om deze eventueel digitaal of telefonisch 
te doen. 
 

5. Presentatie over Eenzaamheid  
De voorzitter introduceert: de Gemeente heeft gevraagd of de Wijkraden bezig zijn met het onderwerp 
“Eenzaamheid”. Vanuit de Wijkraad is het lastig om te bepalen in hoeverre dit speelt bij de bewoners 
binnen de wijk. Dit heeft ertoe geleid om dit onderwerp op de jaarvergadering verder uit te diepen. 
 
Stefan Muller is beleidsadviseur bij de Gemeente Haarlem met het thema “ Haarlem ontmoet ” in 
portefeuille. Hier valt het onderwerp eenzaamheid onder. Binnen de Gemeente is hij ook 
gebiedscoördinator voor Haarlem-Noord. 
 
Eenzaamheid is al langer een probleem. De Gemeente wil de partijen die een vraag hebben graag 
verbinden. Hiervoor is een coalitie opgestart waar een medewerker van Haarlem Ontmoet  als projectleider 
fungeert. De Gemeente ondersteunt de coalitie en zorgt voor een verbindende rol. Daarnaast is de 
gemeente budgethouder. 
 
De medewerkster van Haarlem Ontmoet  heeft een presentatie voorbereid. Zij licht ook de Altijd-contact-
lijn toe. Aanvullende informatie zal door haar verstrekt worden. Uiterlijk woensdag zal het materiaal 
verstrekt worden zodat de Wijkraad hier aandacht aan kan besteden via Social Media maar ook in de 
Wijkkrant. 
 
Vrijwilligers Academie organiseert een training voor het herkennen van eenzaamheid. Indien wenselijk kan 
contact opgenomen worden met de Vrijwilligers Academie om een training te organiseren. 
 
Een medewerker van Kennemerhart stelt de Oppeppers voor, de dagbesteding van het Schoterhart. Dit is 
innovatieve dagbesteding voor ouderen en meer. Bij het Schoterhart kan nog bijeengekomen worden op de 
locatie zelf. Normaal gesproken zou een open inloop zijn, nu moet vooraf aangemeld worden. Aanmelden 
kan ook op korte termijn. De hygiëne maatregelen kunnen in acht worden genomen, er zijn voldoende 
middelen aanwezig (mondkapjes etc.), de organisatie houdt rekening met een maximum aantal personen. 
Er wordt een film getoond ter ondersteuning van de inhoud van deze vorm van dagbesteding. Meer 
informatie via Kennemerhart.nl/dagbesteding. 
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6. Rondvraag  
Een buurtbewoner heeft een aantal punten voor het mobiliteitsbeleid, hij zal deze per mail doorsturen.  
 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en de sprekers voor hun bijdrage. De volgende reguliere 
wijkraadvergadering is gepland op 12 mei 2021 om 20.00 uur. 


