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Notulen vergadering Wijkraad Dietsveld / Vogelbuurt 

d.d. 14 december 2022 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet iedereen welkom.  
- Nieuwe flyers 

De flyers ten behoeve van het aantrekken van nieuwe leden in de Wijkraad zijn geprint Een 
wijkraadslid deelt ze uit onder de wijkraadsleden, zodat bij nieuwe bewoners de flyer in de bus kan 
worden gedaan. 

- Klankbordgroep herontwikkeling Sportweg 
Deelnemers zijn WR Indische buurt Noord, WR Planetenwijk, WR Delftwijk, Schoter Lyceum, HFC 
Kennemerland, WR Vogelenbuurt. Dreefzigt, St Jacob, Pré Wonen willen investeren in het bouwen 
van woningen en een nieuwe supermarkt. Alle stakeholders tezamen hebben input gegeven over 
de gewenste invulling. De Gemeente heeft de opdracht gegeven om tot een nieuwe concept visie 
(inrichting) van de omgeving Sportweg te komen. 

 
2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt aangepast aan de hand van nieuwe informatie (punt 8 en 9) 
 

3. Ingekomen stukken / Uitgaande post 
- Inspraakreacties ontvangen voor gereguleerd parkeren. Deze zijn beantwoord en gestimuleerd 

(indien nodig) om input te leveren richting Gemeente 
- Ontwikkeling Orionzone en uitnodiging klankbordgroep Sportweg 
- Project meting Luchtkwaliteit 
- Status update Schoteroog Zonnepark 

 
4. Notulen voorgaande vergadering en actiepunten 

De notulen worden goedgekeurd.  
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid Lopend  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Afgerond Vragen worden gesteld aan de 
gemeente 

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK.  

Lopend Gesproken met werkgroep. Een brief 
voor de gemeenteraad wordt 
opgesteld 

2022101202 Het thema “ de nieuwe democratie en de 
positie Wijkraden” monitoren (van WR naar 
Wijkplatform) 

Lopend  

2022101203 Voorzitter zal volgende keer dieper ingaan 
op de leden van de projectgroep Orionzone-
Sportweg zoals Deka, Sint Jacob, 
projectontwikkelaar Hoorn Vastgoed 

Afgerond Wordt doorgeschoven naar december 

2022110901 Voorzitter neemt contact op met Rien Boon 
om status Windturbine te bespreken 

Lopend  

2022110902 Wijkraadslid neemt contact op met de 
projectgroep voor de windturbine voor 
mogelijkheden betrokkenheid  

Afgerond Wordt op de hoogte gehouden door 
Afvalzorg 

2022110903 Er wordt gerefereerd naar een rapport 
waarin bewezen wordt dat betaald parkeren 
werkt. Dit rapport bewijst dit echter niet.  

Lopend Vraag gesteld aan de Gemeente bij het 
opleveren van alle reacties. Verwacht 
antwoord via de Nota van antwoorden 
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Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2022110904 Het stukje eenrichtingsverkeer op De 
Bavostraat lijkt niet meer opportuun. Dit 
was een tijdelijke maatregel in verband met 
de bouw. Voorzitter stelt een vraag op Pleio. 

Lopend  

2022110905 Ventweg Vondelweg met de verbinding naar 
de Vondelweg is niet altijd even duidelijk. 
Autoverkeer wordt middels een druppel 
naar de Vondelweg begeleidt, echter de 
druppel wordt in de winter weggehaald 
vanwege gladheid. Dit zorgt ervoor dat 
verkeer per ongeluk het fietspad rechtdoor 
pakt in plaats van de correcte route, naar de 
Vondelweg. Voorzitter stelt een vraag op  

Lopend  

 
5. WBO 

Diana van Loenen (wethouder) was aanwezig. Twee onderwerpen die het onderwerp van gesprek waren: 
- Verschuiving van Wijkraden naar Wijkplatforms 

Relevantie om zo veel mogelijk burgers te betrekken. De manier waarop moet goed doordacht 
worden. Onze visie is om de bestaande formule beter te maken. 

- Participatiebeleid 
 

6. Evaluatie thema avond betaald parkeren 
De politiek was aanwezig en heeft de bewoners gehoord, ook was er ruimte voor een inhoudelijk gesprek. 
Duidelijk is dat een deel van de bewoners / aanwezigen niet akkoord zijn met gereguleerd parkeren. Dit is 
overgebracht en meegegeven om terug te koppelen richting de coalitie. 
 
Tips: aan het einde van de avond kon gestemd worden, dit was niet voor iedereen helder. Sommige 
bewoners hadden een andere verwachting van de avond (meer inspraak). 
 
 

7. Startnotitie Actualisatie participatie/Van wijkraad naar wijkplatform 
Onderwerp is behandeld in punt 5. Wij als WR volgen de ontwikkelingen. In het geval dat de WR wordt 
afgeschaft, dienen contracten tijdig opgezegd te worden. Attentiepunt in de loop van 2023. 
 
Participeren in beleidsbeïnvloeding, wat behelst dit? 

- Meebeslissen? 
- Input leveren op uitgedacht ontwerp? 

Participatie wordt het liefst vroeg in het proces ingezet om problemen later te voorkomen. Er is een matrix 
opgenomen in de startnotitie Actualisatie participatie om te illustreren wanneer welke vorm van 
participatie ingezet dient te worden. Participatie is nu niet verplicht om in te zetten binnen de Gemeente, 
deze matrix moet hier richtlijnen voor bieden. 
 

8. Inspraak voorlopig ontwerp Spaarndamseweg (JGK-POL) 
Wijkraadslid heeft dit punt voorbereid, in de bijlage zijn de notities opgenomen. 
 

9. Skaeve Huse 
Wijkraadslid heeft dit punt voorbereid, in de bijlage zijn de notities opgenomen. 
 

10. Luchtkwaliteit: stikstofmetingen 
Wijkraadslid heeft dit punt voorbereid, in de bijlage zijn de notities opgenomen. 
 

11. Rondvraag 
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- Een deelnemer geeft als tip om de bekendheid te vergroten om bij de bestaande Facebook groep – 
“Over Schoten en Haarlem-Noord” de WR te adverteren. 

- Wijkraadslid vraagt wie naar de Meet&Share gaat. Er gaat een afgevaardigde van de WR. 
- Het is een wijkraadslid opgevallen dat papierbak Clovisstraat/Jan Gijzenkade vaak vol is. Mocht het 

vaker gesignaleerd worden dan zou misschien een grotere bak nodig zijn of de frequentie 
opgeschroefd moeten worden. Oproep om in ieder geval te melden. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op 11 januari 2023 om 20.00 uur. 
Actienummer* Actiepunt Status Opmerkingen 

2021111001 Voortgang verkeersveiligheid Lopend  

2022020903 Update kruising JGK/Rijksstraatweg Lopend Vragen stellen aan gemeente 

2022091403 Inspreken bij commissie beheer inzake 30km 
weg JGK.  

Lopend Gesproken met werkgroep. Er wordt 
een brief opgesteld voor de politiek 

2022101202 Het thema “ de nieuwe democratie en de 
positie Wijkraden” monitoren  

Lopend  

2022110901 Voorzitter neemt contact op met Rien Boon 
om status Windturbine te bespreken 

Nieuw  

2022110902 Wijkraadlid neemt contact op met de 
projectgroep voor de windturbine voor 
mogelijkheden betrokkenheid  

Nieuw  

2022110903 Er wordt gerefereerd naar een rapport 
waarin bewezen wordt dat betaald parkeren 
werkt. Dit rapport bewijst dit echter niet. 
Wijkraadslid  gaat hier nog achteraan.  

Nieuw De vraag is neergelegd bij de inspraak. 
Waarschijnlijk antwoord in nota van 
Antwoord. 

2022110904 Het stukje eenrichtingsverkeer op De 
Bavostraat lijkt niet meer opportuun. Dit 
was een tijdelijke maatregel in verband met 
de bouw.  De voorzitter stelt een vraag op 
Pleio. 

Nieuw  

2022110905 Ventweg Vondelweg met de verbinding naar 
de Vondelweg is niet altijd even duidelijk. 
Autoverkeer wordt middels een druppel 
naar de Vondelweg begeleidt, echter de 
druppel wordt in de winter weggehaald 
vanwege gladheid. Dit zorgt ervoor dat 
verkeer per ongeluk het fietspad rechtdoor 
pakt in plaats van de correcte route, naar de 
Vondelweg. Voorzitter stelt een vraag op  
Pleio. 

Nieuw  

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

 


