Verslag wijkraad KZWH 24 april 2018- 20.00 uur Floragaarde
1. Inloop wijkbewoners en bespreken van zaken: we mochten 6 bewoners verwelkomen en
3 bewoners hebben vragen gesteld via social media.
Bespreekpunten die zijn ingebracht:
● Hoe staat het met het stadspark BAVO?
● Hoe gaan jullie om met bewonersparticipatie?
● Op welke wijze zijn jullie bezig met verkeer en veiligheid in met name de kleine
straatjes?
● Hoe zit het met het parkeerbeleid in het oostelijk deel van ons gebied?
● In de van ’t Hoffstraat wordt steeds harder gereden.
● Er is ernstige geluidsoverlast van het laden en lossen bij Plaza West.

BAVO stadspark: Paul Schouten heeft contact met Mw de Jong. Er is nog geen concreet plan.
Er gaat gevraagd worden of zij een presentatie kan geven.
Wel aandacht blijven vragen voor het parkeerprobleem.
Bewonersparticipatie: we hebben een grote lijst met namen van bewoners die vrijwilliger
willen en/of willen meedraaien in onze projecten. We ondersteunen vrijwel alle initiatieven
die vanuit de wijk ontstaan.
Verkeer en parkeren: Er is op 8 juni een gesprek met de gemeente waar Michiel Heule
namens de wijkraad naar toe zal gaan. Het gaat er dan met name om om informatie te
verzamelen, wat is de visie van de gemeente en wat is het te voeren beleid. En het delen
met de gemeente van de aandachtspunten die leven bij de bewoners van de wijk.
Geluidsoverlast: Er wordt gewerkt, in overleg met LZW en AH Vos, aan een oplossing op de
korte en langere termijn wat betreft het laden en lossen in de open lucht.
2. Communiceren met de wijk: Natascha legt uit dat we voornamelijk via de website gaan
communiceren. Ook komen er elke maand aankondigingen in de bestaande panelen en gaan
we bij de gemeente een eigen wijkraad paneel aanvragen. We gaan een inventarisatie maken
van bestaande what’s app groepen. Om uw mening te vragen gaan we verschillende social
media gebruiken (mailchimp, sendsteps). Met Spaarnelanden gaan we bespreken of er
paperbussen op de bestaande restvuil bakken geplaatst kunnen worden.
3. Website: deze is in ontwerp en 15 mei in de lucht. Het wordt een site met de gebruikelijke
wijkraadinformatie. We gaan vooral werken met doorverwijzingen naar bestaande websites
van organisaties die actief zijn in de wijk. Het beheer hebben we uitbesteed. Alle
wijkraadsleden schrijven een kort stukje over zichzelf en over hun thema/projecten. Dit
graag maandag 30 april inleveren bij Michiel. Als je wilt met foto.
4. Projectplan: naast de reguliere en structurele wijkraad taken willen we elk jaar een aantal
projecten opstarten. Dit zijn vernieuwende thema’s en activiteiten in de wijk. Bij projecten
die een structureel karakter hebben, zal de wijkraad zich gaande de rit terugtrekken zodat er
wordt tijd vrijkomt voor andere initiatieven. Het project wordt dan door actieve
wijkbewoners voortgezet.
5. Contact met externen: de volgende afspraken staan gepland om een start te maken met het
meedenken, meepraten en meedoen vanuit de wijk:
● 3 mei met Spaarnelanden
● 8 juni met gemeente Haarlem – thema is verkeer, parkeren en veiligheid

●

●

14 juni met gemeente Haarlem – thema is ontwikkelzone. Vanuit de wijkraad zal er
een brief worden gezonden aan B&W en cc naar Moira Faber waarin we vragen
stellen over de brief vanuit B&W van 10 april. Paul levert de tekst aan.
Wil iedereen zijn geplande afspraken bijwerken in de actiebox.

6. Verslag 27-3 en 3-4 worden goedgekeurd
7. Eind mei komt er weer een interview met HD. In ieder geval is David hierbij aanwezig.
8. We zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel als informele vereniging. De bankrekening
komt nu op naam van de wijkraad. Michiel en Madeleine zijn tekeningsbevoegd. Subsidie zal
nu snel worden overgemaakt.
9. David en Geert maken de startnotitie geschikt voor plaatsing op de site
10. Zuidwesters graag maandag 30 april terug bij Madeleine zodat logo erop gedrukt kan gaan
worden.
11. Voorstel over mandatering wordt aangenomen met aanvulling dat er een persoonlijk
mailadres komt voor alle wijkraad leden en een koppeling tussen dit adres en de infobox.
De volledige wijkraad is Algemeen Bestuur, de voorzitter, secretaris en penningmeester
vormen het Dagelijks Bestuur. Het DB komt voorafgaand aan de vergadering van het AB
bijeen om deze vergadering voor te bereiden.
11a.
Communiceren via de app. de app is bedoeld voor korte mededelingen en/of vragen.
Langere stukken of artikelen graag via de mail. Bij het doorsturen van mail wordt er duidelijk
bij vermeld of het ter info is. Mocht de mail beantwoord moeten worden door een van de
wijkraad leden dan krijgt de betreffende persoon de mail doorgestuurd met het verzoek
deze te beantwoorden. Is de vraag niet duidelijk gericht met een aandachtsgebied dan vraag
ik wie de mail zou willen beantwoorden zodat de vraagsteller wel antwoord krijgt, even laten
weten als je een antwoord wil geven zodat er geen 8 mails naar de vraagsteller gaan.
12. Projectplan: zie verderop in verslag.
13. Leefstraat: Dit is een experiment van de gemeente waar subsidie aan vast zit. De vraag is of
wij dat ook zouden willen voor onze wijk. Het kost veel tijd en aandacht. Het is de bedoeling
dat de mensen uit de buurt meedenken met het plan en ook meedoen in de uitvoering.
Wie zou dit willen gaan doen? Wat zijn de mogelijkheden? Is het mogelijk om een
professioneel in te huren om te ondersteunen? is daar ook geld voor beschikbaar.
Maria gaat hier over nadenken, en geeft zo snel mogelijk antwoord.
14. Actiebox: iedereen gaat met zijn/haar onderwerpen aan de slag. Maria geeft aan graag
betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen zoals stadspark BAVO, Plaza-West,
Ontwikkelzone, etc..
15. Floragaarde wordt de vaste vergaderlocatie.
16. Deze punten schuiven door naar 12 juni:
● Gluren bij de buren: wij nemen elk een wijkraad voor onze rekening en gaan daar een keer
naar een vergadering om te leren hoe zij het doen. Ook een gesprekje voeren met de
voorzitter en vragen wat hun drie succesnummers zijn (geweest). Ramplaan, Oosterduin, Bos
en Vaart, Koninginnen, Leidse, Garenkokerskade, Vijfhoek, …….
● Reageren op berichten zoals parkeren: bewoner krijgt briefje van de wijkraad dat wij geen
individuele belangen behartigen, maar dat ten aanzien van verkeer en parkeren we met de
gemeente en politie in gesprek gaan over de plannen.
● Informatienota Rapportage woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzone

Actie box
datum
30-1
30-1
30-1
30-1
30-1
30-1
13-2
13-2
13-2
13-2
13-2

wie
DS
DS
PS
GK
PS
MV
MB
MH
MB
LB
MF

13-2
13-2
06-3
06-3
06-3
06-3
27-3
03-4

PS
MV
GK
GK
MV
MV
MH
MH/LB

03-4
03-4
03-4
03-4
03-4
03-4
03-4
24-3

wat
Communicatie over Plaza West
Communicatie over schooltuinen Kortenaer
Communicatie over ontwikkelingszone Spoorzone
Wijkraden onderling bij elkaar
AH Vos bij bestuur vragen
Bedrijven en zzp-ers meeting
Troeptrimmen zie Garenkokerskade
Gesprek verkeersveiligheid
Ondersteuning Jeugdland
Hilde Prins bomen
Karin Wissenburg burenhulp

Stadspark BAVO Marissa Bereta
Spetterpret
Contact tussen ProRail en David
Contact tussen gemeente en David
Wijkraad Koningsdag op Theemsplein aanwezig
Wijkraad wordt stichting?
Laadpalenbeleid
Gesprek Spaarnelanden: bakkenbeleid,
paperbussen, boomspiegels. Barbara Munnikes
bmunnikes@spaarnelanden.nl
PS/MH Gesprek gemeente/politie over verkeer, parkeren,
toekomstig beleid, wensenlijst Handhaving
MB
Wijk 100 jaar via wethouder
NA
Polls via app gemeente
MB
Leefstraten zie website gemeente
allen
Gemeentelijke Opgaven experiment
MH
Buurt coöperatie Seinwezen. Hans Nusselder
jc.nusselder@planet.nl
MF
Platform Zuidwest Langer Zelfstandig Wonen
DS
Redigeren startnotitie

wanneer
doorlopend
doorlopend
doorlopend

Zie 3 april

15 mei
afspraak
augustus

27 april

25 april
27 juni
30 april

Projectplan
Thema
Buurtzorg
Marja
Communicatie
Natascha
Milieu en energie
Michiel
Evenementen
Maria
Groen
Loes
Zakelijk netwerken
Madeleine

Project
I.s.m. Karin Wissenburg zorgen voor ruim 20
straat coördinatoren. Hangt deels samen
met What’s app groepen
Communicatie met de wijk opzetten: twee
soorten What’s app groepen, beheerders,
mailingslijst, polls, paperbussen.
Gasloze toekomst, buurtcoöperatie
Ouderenproject samen met Marja
Burendag- zichtbaar zijn als wijkraad
Leefstraat – denkt erover na
Steenbreek
Overhangend Groen
Tuinenproject
Bijeenkomsten

Opmerkingen
15 mei afspraak ingepland.
0rienterend gesprek.
Send Steps
Wijkagent
Gemeente-Eline ..
Wijk - Dio

Wettelijk kader

De vergaderingen van de wijkraad vinden in principe elke 2de dinsdag van de maand plaats.
Voor 2018 zijn de data 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
De tijd is van 20.00 tot 20.45 uur.
De vergadering van 12 juni vindt plaats in speeltuin Floragaarde - van Oosten de Bruijnstraat 62 te
Haarlem. Madeleine zal i.v.m. haar vakantie worden vervangen door Michiel.

