Verslag Dinsdag 3 april 20.00 uur
Speeltuin Floragaarde
Van Oosten de Bruijnstraat 62 Haarlem
Wij waren zeer verheugd over de grote opkomst: ruim 100 wijkbewoners aanwezig! Dank allen.
Vanuit de gemeente Haarlem mochten we Moira Faber begroeten, onze gebiedsverbinder en vanuit
Burenhulp Haarlem was Karin Wissenburg aanwezig.
Madeleine Verspuy hield een korte inleiding over het ontstaan van de wijkraad.
In 2017 ontstond er op het Theemsplein een groep bewoners die met elkaar vonden dat er meer
georganiseerd zou kunnen worden door en voor de wijk. Bijvoorbeeld Koningsdag, straatfeesten, activiteiten
voor kinderen en ouderen, etc. Zij hadden de behoefte aan een actieve wijkraad maar bleken zelf
onvoldoende in staat om deze op te starten. De oude wijkraad Haarlem Zuidwest hield in 2012 op te
bestaan. Aangezien Madeleine op zoek was naar een nieuwe netwerk activiteit heeft zij het op zich genomen
om een wijkraad op te richten. Allereerst is er gezocht naar kandidaat bestuursleden en binnen een maand
waren er zeven gevonden. Met deze zogenaamde startgroep is tot aan vandaag gewerkt aan het schrijven
van een plan: wat wil deze wijkraad, voor wie zijn wij er, wat vinden de wijkbewoners belangrijk en wat is er
nodig om tot een wijkraad te komen. Dit plan wordt na vanavond aangepast aan de wensen uit de wijk en zal
ter informatie op de website komen te staan. Vervolgens heeft de startgroep gewerkt aan het opstellen van
een begroting en het verkrijgen van subsidie. Een derde speerpunt was de communicatie met de wijk in de
vorm van een website, facebookpagina en het organiseren van deze avond. Ten behoeve van deze avond is
er een flyer gemaakt en huis aan huis verspreid. Ook is de aankondiging op ruim 70 afvalcontainers geplakt.
Antwoord op de gestelde vragen.
De startgroep heeft er voor gekozen om het wijkraadsgebied als volgt te begrenzen: Ruijterweg/
Westergracht, Randweg, Pijlslaan, Leidsevaart. Later gaan wij bezien of de wijkraad weer heel Zuidwest gaat
beslaan. De wijkraad wordt vanavond gekozen voor een periode van 4 jaar. Het bestuur zal zo snel mogelijk
met een roulatieschema komen zodat niet over 4 jaar het voltallige bestuur opstapt en alle opgedane kennis
verloren gaat. In dit roulatieschema zal rekening worden gehouden met een goede verdeling over de wijken
waaruit Haarlem Zuidwest bestaat.
Op de vraag hoeverre de wijkraad beslissingsbevoegd is geeft Moira Faber als antwoord dat een
wijkraad een bijzondere positie heeft in inspraak procedures. De wijkraad beslist niet voor de hele wijk:
iedere individuele wijkbewoner kan gebruik maken van zijn rechten in inspraak procedures. De komende
jaren zal er meer een beroep worden gedaan op wijkraden en staat burgerparticipatie in de belangstelling.
Op de vraag of de ontwikkelingen rondom Plaza West de aanleiding is geweest om de wijkraad op te
richten, wordt nee geantwoord. De wijkraad is er om alle thema’s in beeld te brengen en alle belangen die er
spelen (in de dialoog) te behartigen. De Ontwikkelzone Zuidwest en meer bijzonder Plaza West is wel
mede(!) de reden geweest waarom David Sprong (Leefbaar Haarlem Zuidwest) zich heeft aangemeld als
bestuurslid. Ditzelfde geldt voor Paul Schouten vanuit Wijkbelang Plaza West.
Leefbaar Haarlem Zuidwest is in een (juridische) strijd verwikkeld met de gemeente. De wijkraad heeft hierin
geen rol of positie. Zowel David Sprong als Paul Schouten kunnen en zullen de wijkraad voorzien van alle
informatie over projecten die spelen ten aanzien van de Ruimtelijke Ontwikkeling in relatie tot de
leefbaarheid in de wijk.
Er wordt gevraagd op welke wijze de wijkraad gaat communiceren met de buurtbewoners. Antwoord
is via de website die nog gebouwd gaat worden, facebook, aankondigingen bij de winkeliers en huis aan huis
flyers. De website zal rond eind mei operationeel zijn, althans dat is nu de verwachting.

De bestuursleden stellen zich voor.
 Michiel Heule is de penningsmeester van het bestuur mede vanwege zijn financiële achtergrond. Hij
woont al zeer lang in de buurt en zet zich vooral in voor het bevorderen van de veiligheid in de wijk.
De thema’s energie en milieu hebben ook zijn belangstelling.
 Paul Schouten is al jarenlang actief in de wijk en bestuurslid bij Floragaarde geweest. Hij is zeer
betrokken bij de leefbaarheid in de buurt en wil zich vanuit het bestuur de komende jaren met dit
thema bezighouden.
 Maria Elena Bisschop is als buurtbewoner al bezig om de buurtzorg en de onderlinge samenhang te
stimuleren. In de wijkraad zal zij zich met name bezig houden met activiteiten en evenementen die
de onderlinge cohesie bevorderen.
 Natascha van Grinsven Admiraal is een goede vertegenwoordiger van de nieuwe instroom in de wijk:
de jonge gezinnen met kinderen. Zij heeft een commerciële achtergrond en veel kennis van social
media. Zij zal zich met name bezig houden met hoe de wijkraad gaat communiceren met de
wijkbewoners en alle hulpmiddelen die daarvoor ingezet kunnen worden.
 David Sprong zal zich (samen met Paul Schouten) in gaan zetten voor de leefbaarheid in de wijk in
relatie tot de Ruimtelijke Ontwikkeling.
 Loes Boomsma gaat de tijd die zij nu heeft omdat zij niet meer werkt inzetten om de wijk groener te
maken. Haarlem blijkt een van de meest versteende steden te zijn en zij hoopt hier samen met de
wijkbewoners verandering in te krijgen.
 Marja Francissen gaat zich inzetten voor burenhulp en samenwerken met organisaties die zich
richten op ouderen in de wijk. Zij zal de functie van secretaris op zich nemen.
 Madeleine Verspuy heeft een achtergrond als coach en zal de komende 4 jaar de voorzitter zijn van
de wijkraad. Haar drijfveer is het verbinden van mensen. Zij vindt het belangrijk oplossingsgericht te
denken en handelen. Meningsverschillen los je op door er over te praten. Haar inhoudelijke thema is
het organiseren van zakelijk netwerken.
Tot slot stelt Geert Kloppenburg zich voor. Hij is één van de initiatiefnemers van het Theemsplein en geheel
democratisch weggestemd als bestuurslid, maar zal het komende jaar de wijkraad nog wel bijstaan. Hij kijkt
naar specifieke events zoals Koningsdag.
De startgroep wordt unaniem gekozen als wijkraad Haarlem Klein Zuidwest.
Na de pauze zijn de wijkbewoners in gesprek gegaan met de bestuursleden en zijn er ruim 100 ideeën
geïnventariseerd (zie de bijlage). Uiteraard kunnen niet alle ideeën in de praktijk gerealiseerd worden; de
wijkraad zal een keuze maken onder het motto: Beter drie goed dan tien half.
De vergaderingen van de wijkraad vinden in principe elke 2de dinsdag van de maand plaats.
Voor 2018 zijn de data 24 april, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
De tijd is van 20.00 tot 21.00 uur.
De vergadering van 24 april vindt plaats in speeltuin Floragaarde - van Oosten de Bruijnstraat 62 te Haarlem.
Het was een meer dan geslaagde avond en de wijkraad bedankt alle aanwezigen voor hun enthousiasme,
hun steun en hun inbreng. Bijzondere dank voor Bob van Oploo voor de foto’s en Marion en Christel voor de
gastvrijheid en verzorging.

Voor meer informatie kunt u (in afwachting van de website) terecht op

www.Facebook.com/WijkraadKleinZWHaarlem

