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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

14 september 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
Mededelingen 

- Terugkoppeling brainstorm “Bewoners betrekken”. Aantal concrete acties gedefinieerd, zoals: 
wijkraad voorstellen wanneer een nieuwe bewoner in de wijk komt door middel van een flyer. 
Eventueel cursus aanbieden aan bewoners om betrokkenheid te vergroten (communicatietraining 
aanspreken medebewoners op ongewenst gedrag, verduurzamen woning, vergroenen 
woning/tuin) 

- Overlast rondom Koningin Emmaschool. Er is weer overlast gemeld door bewoners van 15-16 jarige 
jongeren op het plein. Hierdoor durven kinderen niet meer te spelen op het plein. De Wijkraad 
heeft contact met de directrice van de Koningin Emmaschool. 

 
2. Vaststellen agenda  

Agenda is akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
Bij afwezigheid van een secretaris wordt dit punt niet uitgebreid voorbereid. 
 
Het leefbaarheid en initiatief budget was afgelopen augustus op. Dit is erg vroeg in het jaar. De Gemeente 
heeft eenmalig extra geld beschikbaar gesteld. 
 
Braakliggend groen kan aangewezen worden om opgeknapt te worden (Muggenbossen). Binnen onze wijk 
zijn geen oppervlaktes groot genoeg om hiervoor aangewezen te worden. 
 

4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten 
De notulen van de vorige vergadering zijn niet vooraf verspreid en worden ter plekke doorgenomen. 
 
Er wordt extra ingezoomd op de mogelijkheid om onregelmatigheden (foutieve oplevering, losse stoeptegel 
etc.) als bewoner te melden via de Gemeente of via de Buiten Beter app (Android en iOS). 
  
De notulen worden goedgekeurd, waarbij de notuliste nogmaals wordt bedankt voor haar inspanningen. 
 
  

Actienummer* Actiepunt Actiehouder Status Opmerkingen 

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

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid 
 

Lopend  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend Rina gaat vragen stellen aan de 
Gemeente 

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022051101 Communicatie gebiedsverbinder Lopend  

2022091401 Groenbeleidsplan is definitief, delen op 
socials 

Nieuw  

https://haarlem.nl/contact-iets-melden-klacht-idee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yucat.buitenbeter
https://itunes.apple.com/nl/app/buitenbeter/id368667432?mt=8
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5. Flitsbezorgers 
In 2021 zijn 3 flitsbezorgers (te weten Gorillas, Getir, Flink) gestart, met in totaal vier locaties. De Gemeente 
heeft aan bewoners gevraagd om bevindingen en/of overlast te melden om regelgeving aan te scherpen. 
De volgende bevindingen zijn bekend: 

- Te felle reclame 
- Fietsen op trottoir 
- Bezorgers op fiets houden zich niet altijd aan verkeersregels 
- Risico verkrijgbaarheid alcohol voor minderjarigen (weinig controle bij levering) 
- Ongezondere keuze van eten 

 
Er zijn ook voordelen: 

- Werkgelegenheid 
- Makkelijk voor mensen die slecht ter been zijn 
- Vullen van leegstaande panden 

 
Er is nog geen wet- en regelgeving omdat ze geen stempel kunnen krijgen. Sommige gemeentes 
behandelen deze organisaties niet als detailhandel (bijv supermarkt). De Gemeente Haarlem maakt 
toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning. Op dit moment loopt daar een inspraakperiode 
voor. Greep uit de toetsingscriteria: 

- Niet in woonwijken 
- Geen afbreuk aan straatbeeld 

 
Deadline inspraak: 27 september 2022. 
 
Aan eenieder de oproep om te reageren en aanvullingen op het voorstel te doen. Meer informatie op de 
Gemeente site. 
 
Zodra wet- en regelgeving bekend is, zal de Gemeente zich hier aan conformeren. 
 

6. Verkeersveiligheid – stand van zaken 
- Veel parkeeroverlast in het bijzonder bij de Zwaluwstraat. De afgelopen periode is de problematiek 

bewezen met foto’s en onderbouwing. De aangevraagde oplossing met paaltjes op de hoeken 
wordt door De Gemeente niet als oplossing gezien. Immers de auto’s moeten dan ergens anders 
parkeren. Er is geen korte termijn oplossing voor deze kruising/straat. 
Mogelijkheden om participatiebloembak van Spaarnelanden neer te laten zetten.. Eventueel 
contact opnemen met de penningmeester om een ingang te vragen bij Spaarnelanden.  

- JGK zal de komende jaren geen 30km herinrichting krijgen in verband met recent onderhoud. Deze 
straat is al ingericht als 30km weg, maar de borden geven dit niet weer. Inspreken bij commissie 
beheer.  

  

https://haarlem.nl/meer-flitsbezorgers
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7. Ontwikkelingen Orionzone-Sportweg 
Informatie bijeenkomst geweest. 
Gereguleerd parkeren (betaald parkeren) moet door de Raad bevestigd worden. De angst is dat er als 
alternatief in de (onze) wijk geparkeerd zal worden en de druk hierdoor nog hoger wordt. 
 
Meerderheid van de buurt moet er mee eens zijn, hoewel op basis van 85% parkeerdruk alsnog besloten 
kan worden om gereguleerd parkeren door te voeren, zonder instemming van de bewoners.      
 
De kans bestaat dat gereguleerd parkeren stads breed wordt ingevoerd. De Wijkraad Planetenbuurt zit hier 
bovenop, uiteraard ook onze Wijkraad. 
 
Planning: 
29 september Commissie van Ontwikkeling 
Jan 2023 concept Programma van Eisen 
Mei 2023 bijeenkomst bewoners 
Juni 2023 inspreekperiode 
Eind 2024 start bouwvoorbereiding 
2025 start bouw 
 
 

8. Rondvraag 
- Een deelnemer geeft aan dat ze een informatieavond van het “Bison-gebied” heeft bijgewoond. 

Geen supermarkt, hoogstwaarschijnlijk een hoog gebouw en de rest ongeveer 4/5 hoog. 27 
september is de volgende informatie avond. Op 1 november zal een eerste schets beschikbaar zijn. 

- Een deelnemer update ons ook over het Sonneborn-Bloom terrein. Op het Sonneborn-Bloom 
terrein is een zwarte tent geplaatst, een oude priklocatie. 64 slaapplaatsen voor Oekraïners. Met 
name vrouwen en heren boven de 55.  
In de toekomst zal een gebouw met 10 verdiepingen komen met ondergronds parkeren en 
eengezinswoningen met een park. 

- Eerste maandag van de maand tussen 19.00-21.00 worden ontwikkelingen en activiteiten binnen 
Haarlem-Noord besproken op Haarlem105. 

- De voorzitter geeft aan dat in het WBO wethouder Eva de Raadt aanwezig was. Gesproken is onder 
andere over: 
Groenbeleid 
Vluchtelingen opvang 
Woonwagen relocatie 

- Een deelnemer geeft aan dat de inhoud van de “valbak”  op het Dietsveld vervangen is met een 
ander soort zand. Dit specifieke zand trekt veel katten aan en wordt nu dus gebruikt als kattenbak 
wat het spelen erg onaantrekkelijk maakt. Rina geeft aan dat er in het verleden veel discussie is 
geweest over deze bak omdat het geen officiële “zandbak” is vanwege het speeltoestel wat 
aanwezig is. Op 11 oktober is het clusteroverleg, dan wordt dit punt meegenomen. Meldnummer 
039220220089470.  

- Een deelnemer vraagt of de nieuwe flyer ter introductie van de Wijkraad digitaal beschikbaar 
gesteld kan worden. Deze kan meegezonden worden met de notulen/agenda. Bewoners hebben zo 
de mogelijkheid om deze te verspreiden in wijk-/straat apps. 
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9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 12 oktober 2022 om 20.00 uur. 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

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

Lopend Aandacht in wijkkrant 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid 
 

Lopend  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend Er wordt contact opgenomen met de 
gemeente 

2022011201 Informatie eenrichtingsverkeer Leidsebuurt 
opvragen bij WR 

Lopend De WR kan ons adviseren 

2022051101 Communicatie gebiedsverbinder Lopend  

2022091401 Groenbeleidsplan is definitief, delen op 
socials 

Nieuw  

2022091402 Mogelijkheden om participatiebak van 
Spaarnelanden neer te laten zetten. 
Eventueel contact opnemen met 
penningmeester om een ingang te vragen bij 
Spaarnelanden. 

Nieuw  

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK.  

Nieuw  

2022091404 Valbak/zandbak Dietsveld vulling agenderen 
cluster overleg 

Nieuw  

2022091405 Flyer/A4 WR voorstellen opmaken Nieuw  

 
 
*Actienummer bestaat uit datum vergadering (jjmmdd) en nummer actiepunt (xx) 

 


