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Notulen digitale vergadering Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
d.d. 14 oktober 2020
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in deze online vergadering.
Mededelingen
Beleid woningsplitsing
De voorzitter heeft Jouw Haarlem benaderd. Het onderwerp is binnen de partij besproken en de leden zijn
het ermee eens dat woningsplitsing een disproportionele druk legt op de leefomgeving en dat het geen
gewenste ontwikkeling is. De partij draagt een aantal oplossing aan: inspreken bij de commissie of een brief
schrijven aan het College. Volgende week wordt het onderwerp ook tijdens het cluster overleg besproken
(dinsdag 20 oktober).
De secretaris is deze vergadering afwezig in verband met persoonlijke omstandigheden.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken / Uitgaande post
- Splitsing van woningen en aanverwante problemen. Wat kan de wijkraad hierin betekenen?
Discussie gestart binnen Pleio over splitsing woningen. Nog geen reactie.
- Spaarnelanden: Invullen enquête over kaart waarop te zien is wanneer de restafvalcontainer in de
wijk vol of tijdelijk buiten gebruik is en wanneer deze in de planning staat om geleegd te worden.
Ook is te zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd
worden. Spaarnelanden wil graag weten of de gebruikers van de kaart kunnen vinden wat ze
zoeken en of alles duidelijk is.
- Melding van bewoner over overmatig regenwater en opborrelend rioolwater. Vraagt of we al iets
van de gemeente hebben gehoord. Aangegeven dat er melding gedaan kan worden bij de
gemeente en uitgenodigd voor de wijkraadvergadering van 14 oktober 2020. Kan helaas niet
komen. Doet wel melding bij gemeente en zet een bericht op Nextdoor.
- Overlast van ratten in de Kanariestraat. Bewoonster heeft diverse malen de gemeente hierover
ingelicht. Ook een bestrijdingsbedrijf ingeschakeld, maar ratten blijven komen. Weten wij als
wijkraad nog een oplossing? Het onderwerp wordt ingebracht in het clusteroverleg van 20 oktober
a.s.
- 775 bomen in de stad. De wijkraad wordt verzocht om aan te geven waar er in de wijk bomen
geplaatst kunnen worden. Dit dient doorgegeven te worden op de website van D66.
- Naar aanleiding van het artikel over de plaatsing van de vuilcontainers heeft een bewoner een
reactie gegeven per mail:
Het verbaast de bewoners dat de bestaande tegels naast de ondergrondse niet gebruikt worden voor de
papier/ plastic containers. Zij verzoeken de wijkraad om hierover in contact te blijven met
Spaarnelanden.
4. Notulen digitale vergadering van 09-09-2020
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
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5. HOV – mankementen kruispunt JGK/Rijksstraatweg
De voorzitter heeft via Pleio de vraag gesteld of het project is opgeleverd. Verwacht antwoord op dinsdag
a.s. Hij verzorgt de terugkoppeling na de vergadering.
Aanvulling – Het kruispunt is nog niet opgeleverd.
In het algemeen is het kruispunt niet aantrekkelijker geworden voor fietsers, voetgangers en in het
bijzonder voor mindervaliden. De voorzitter probeert tijdens het cluster overleg iemand uit te nodigen om
daadwerkelijk te kijken naar de situatie ter plekke.
6. Wijkschouw 2020
Kijken naar welke onderwerpen er in de schouw worden meegenomen. Punten worden door de Wijkraad
opgenomen.
Ieder teamlid stuurt zijn top 5 door vóór volgende week vrijdag, 23 oktober 2020. Geef ook aan of je mee
wil. Er wordt een top vijf samengesteld. De voorstellen worden aan de gemeente Haarlem gemaild,
eventueel ook handhaving betrekken.
7. Nieuw geplaatste bovengrondse afvalcontainers Vondelweg & JGK
Een wijkraadlid geeft een update over de afvalcontainer Vondelweg: de neuzen zijn groter gemaakt, er is
beweging. Het lijkt nog niet af, de containers zijn bijvoorbeeld nog niet verplaatst. Er is geen
communicatie of afstemming vooraf, dat is een grote frustratie. Spaarnelanden heeft geen contact meer
opgenomen. De voorzitter maakt een vraag aan in Pleio zodat dit onderwerp dinsdag in de
clustervergadering besproken wordt.
Ron geeft aan dat de afvalcontainer bij de Jan Gijzenkade 25 geen update heeft. Het gaat om de container
die op een parkeerplaats is gezet recht voor iemand zijn tuin. Vraag is waarom deze daar is geplaatst en
niet op de “oude” plek.
Container op boomwortel: melding Openbare Ruimte.
De voorzitter neemt ook deze twee punten mee in de clustervergadering.
8. Rondvraag
- Het stukje groen in de Hekslootpolder is nog niet bewerkt. Ideeën voor groen zijn er inmiddels,
alleen is er nu nog niet gewerkt.
- De volgende vergadering is op 11 november, Sint Maarten.
- Op de agenda voor volgend overleg: Nieuwe verordening op wijkraden

9. Sluiting
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. De volgende vergadering is
gepland op 11 november 2020, aanvang 20.00 uur.

