
Verslag wijkraad KZWH 11 september 2018.  

Aanwezig: M. Verspuy-voorzitter, M.Heule-penningmeester, D. Sprong, P. Schouten, L. Boomsma en 
N. van Grinsven-Admiraal. 
 
Afwezig met bericht van verhindering: M. Francissen-secretaris en M.E. Bisschop. 
 
Beantwoorden vragen wijkbewoners: 
De dames de Bruijn, van der Essen, Moonen, van Schie, Oeldrich en de heren van Wildeboer, de 
Haan en van Schie waren aanwezig.  
Er is uitgelegd dat de wijkraad het eerste jaar een besloten gedeelte wil in de vergaderingen omdat 
er oprichtingsaspecten spelen. 
Er is uitgelegd dat de keuze voor de grenzen van het wijkraadsgebied te maken heeft met de 
omvang. Ten aanzien van ontwikkeling Spoorzone zullen de belangen van alle bewoners van Haarlem 
zuidwest worden meegenomen. In de toekomst gaat de huidige wijkraad zich nog buigen over de 
begrenzing. 
Mevrouw van den Essen geeft een toelichting over de ‘wijk-te-kijk’ tentoonstelling in het ABC. 

De dames Berreta en van den Berg geven een toelichting op de wens van een groep 
bewoners voor een stadspark op het Emmaplein. Vanuit de andere aanwezige bewoners is 
de onvrede geuit over de communicatie over deze wens, de bejegening van de bewoners die 
geen voorstander zijn van een park en over de wijze waarop de parkeerdruk wordt 
onderzocht en weergegeven. 
 
Verslag 10 juli: geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 
Mededelingen: Wijkraadslid L. Boomsma wil haar plaats in de wijkraad beschikbaar stellen. Ze voelt 
meer voor een uitvoerende functie. 
D. Sprong geeft aan na de rechtszaak van volgende week zijn werkzaamheden voor Leefbaar af te 
bouwen en zich meer in te gaan zetten vanuit de wijkraad voor alle ruimtelijke ontwikkelplannen. 
 
In antwoord op de brief van de gemeente van 10 juli zullen we als wijkraad een uitleg vragen aan de 
gemeenteraad over de verschillende percentages die worden gehanteerd als het om sociale 
huurwoningen gaat. Gemeentelijk beleid is 40%; voor de ontwikkelzone Spoorzone is 50% beoogd. P. 
Schouten formuleert de vragen. 
 
Communicatie met de wijkbewoners: dit heeft de komende maand onze hoogste prioriteit en N. van 
Grinsven Admiraal kan dit niet alleen. P. Schouten gaat de paperbussen regelen. M. Heule maakt een 
tekst voor de flyer over verkeer. M. Verspuy en N. van Grinsven Admiraal maken een tekst voor de 
flyer over communicatie: wijkraad onder de aandacht brengen, inschrijvingen nieuwsbrief vragen, 
vrijwilligers vragen, whatsapp groepen inventariseren, etc.. 
 
Website: zoeken naar het verslag is omslachtig; bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt er 
toestemming gevraagd voor marketingdoeleinden?; aanvangstijd bijeenkomsten moet op 19.45 uur 
worden gezet; datum gesprek gemeente over verkeer moet op 9 oktober worden gezet. 
N. van Grinsven Admiraal zal dit met de websitebouwer bespreken. 
 
Uitnodigen van derden: voor de bijeenkomst van 13 november L. Morsman van de gemeente 
Haarlem vragen om een toelichting te komen geven over ontwikkelzone Spoorzone. Deze 
bijeenkomst ook in de flyer aankondigen. 
 
 



 
De wijkraad is betrokken bij verschillende activiteiten/onderneemt inmiddels op eigen initiatief 

activiteiten: 

datum wie wat wanneer status 

30-1 DS Communicatie over Plaza West doorlopend ok 

30-1 DS Communicatie over schooltuinen Kortenaer doorlopend ok 

30-1 PS Communicatie over ontwikkelingszone Spoorzone doorlopend ok 

13-2 LB Bomen en groen in de wijk doorlopend ok 

03-4 MH Contact Spaarnelanden   

03-4 MV Contact Gemeente algemeen doorlopend ok 

23-5 MH Energietransitie doorlopend ok 

     

 
 
De volgende activiteiten staan nog op onze agenda: Actie box 
 

datum wie wat wanneer status 

30-1 MV Bedrijven en zzp-ers meeting najaar  

13-2 MB Troeptrimmen  2019  

03-4 MB Leefstraten  2019  

12-6 MH Gesprek gemeente over verkeer en handhaving 9 okt  

11-9 allen Twee flyers maken en verspreiden voor 9 okt  

     

 
 
De vergaderingen van de wijkraad vinden in principe elke 2de dinsdag van de maand plaats in 
speeltuin Floragaarde - van Oosten de Bruijnstraat 62. Aanvang 19.45 uur. 
 
Voor 2018 zijn de data en hoofdthema: 
09 oktober – plannen voor 2019 
13 november – speciale avond over ontwikkelzone Spoorzone 
11 december – evaluatie 2018 
 
 


