Verslag wijkraad KZWH 13 november 2018.
Concept
Aanwezig: M. Francissen-secretaris, M. Heule-penningmeester, D. Sprong, P. Schouten, N. van
Grinsven-Admiraal, M.E. Bisschop.
Afwezig met bericht van verhindering: M. Verspuy-voorzitter, L. Boomsma.
De heer Heule opent als plaatsvervangend voorzitter de bijeenkomst.
1. De opzet van de avond wordt uiteengezet.
2. Vragen van de bezoekers aan de wijkraad;
3. De verrichtingen van de wijkraad sinds de oprichting.
4. Bespreking van de Ontwikkelzone Zuid West (spoorzone)
a. Presentatie van het in ontwikkeling zijnde plan aangaande de spoorzone zuidwest door de
voorzitter van de werkgroep namens de gemeente.
b. Formuleren van vragen door de aanwezigen bij diverse thema borden
c. Plenaire behandeling van deze (geclusterde) vragen
Gelet op de opkomst, ca. 150 belangstellenden vraagt de voorzitter naar de herkomst van
aanwezigen, door middel van handopsteken na het noemen van de meest voor de hand liggende
wijken Geschiedschrijversbuurt, Zeeheldenbuurt, Geleerdenbuurt, Leidsebuurt. Daarnaast zijn er ook
vertegenwoordigers uit Oosterduinkwartier en zelfs elders in Haarlem. Het overgrote deel echter uit
de vier eerst genoemde buurten en dan gelijkelijk verdeeld.
Beantwoording vragen van wijkbewoners:
• Er wordt uitgelegd dat de keuze voor de grenzen van het wijkraadsgebied te maken heeft
met de (grote) omvang van het oorspronkelijke wijkgebied en dat eerst wordt beoogd een
goed functionerende wijkraad tot stand te brengen.
• 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 en daarmee
eventuele uitbreiding naar de grenzen van het voormalige wijkraad gebied.
• De voorzitter geeft aan welke betrokkenheid de wijkraad heeft ten aanzien van parkeren en
verkeer: we vragen er continu aandacht voor en maken het bespreekbaar bij de gemeente.
• Ter verhoging van het veiligheidsgevoel en vergroting van de veiligheid is gestart met het
vrijhouden van de uitritten uit de zijstraten naar Lorentzkade door daarop te gaan
handhaven conform de geldende parkeerverordening.
• Voorts is een verkeerskruis gekomen op de kruising Lorentzkade/de Ruijterweg voor een
betere doorstroming richting westelijke randweg (N208)
• De heer Sprong geeft aan dat er over zes weken meer bekend is over de voortgang
aangaande de rechtszaak aangespannen door een aantal buurtbewoners verenigd in
Leefbaar Haarlem Zuid West tegen Plaza West. Op onze website wordt alle informatie
gedeeld.
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Mededelingen:
1. Platform zuidwest themabijeenkomst De Groeiende Stad.
Deze zal in januari 2019 worden gehouden en door de wijkraad samen met de gemeente
georganiseerd. Locatie nog nader te bepalen.
2. Op 26 november heeft de wijkraad een nadere kennismaking met initiatiefnemers Stadspark
Emmaplein.
3. Gesprek en kennismaking met wethouder Floor Roduner op 21 november.
4. De wijkraad zoekt een nieuw bestuurslid in verband met aftreden om persoonlijke redenen van
een van de zittende leden.
5. De start van bouw van de eerste gebouwen van Plaza West (gebouwen 1 en 6) is begin december.
De aannemer heeft voor belangstellenden aangaande de bouw, een inloopbijeenkomst
georganiseerd op maandag 26 november tussen 17:00 en 19:00 uur, via de ingang van Monkey
Town. Wanneer men op de hoogte gehouden wil worden over de bouwwerkzaamheden kan men
zich opgeven voor de ontvangst van periodieke informatie via: contact@plazawest.nl.
De voorzitter benoemt de activiteiten van de wijkraad tot dusver:
Activiteiten tot dusver:
• Website in het leven geroepen, die nog verder wordt gevuld met informatie.
De algemene informatie zal ook in de Engelse taal worden aangeboden i.v.m. in de wijk
wonende expats.
De website beschouwen wij als voornaamste communicatiemiddel, naast periodieke
nieuwsbrieven. Hiertoe zijn wel de emailadressen nodig van de wijkbewoners. Een oproep
volgt dat tijdens of na de vergadering te doen bij enkele bestuursleden die voor dat doel met
Ipads aanwezig zijn.
Eenzelfde oproep voor wat betreft mobiele telefoonnummers voor de opzet van whatsapp
buurt preventie groepen.
• In het kader van de energietransitie is een programma in voorbereiding waarbij wij beoogd
wordt in samenwerking met de Haarlemse Huizenaanpak een energiescan te laten maken
van een twintigtal woningen in onze twee buurten. M.a.w. 10 per buurt. Doel van deze
energiescan is de bewoners inzicht te geven welke maatregelen getroffen dienen te worden
voor een zo energiezuinige woning.
Belangstellenden kunnen zich daartoe aanmelden door een email te sturen aan de wijkraad
o.v.v. energietransitie naam, adres en telefoonnummer.
• Qua verkeer hebben wij de gemeente gevraagd maatregelen te treffen zodat beter overzicht
ontstaat bij de uitritten naar de Lorentzkade. Uiteindelijk is besloten in eerste instantie
hierin te voorzien door de parkeerregels te gaan handhaven. Verder is een kruis geplaatst bij
de kruising Ruijterweg/Lorentzkade.
•

De wijkraad hecht sterk aan het sociale aspect, waaronder:
o Versterking van de cohesie in de wijk.
o Zorg voor ouderen
De activiteiten tijdens Koningsdag eerder dit jaar waren hiervan een voorbeeld.
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Wat zorg en aandacht voor ouderen betreft beoogt de wijkraad aan te sluiten bij
bestaande programma’s zoals bijvoorbeeld van Trionk en zal zich dan ook inspannen dit
verder te versterken.
De activiteitenkalender van ’t Trionk wordt op de website van de wijkraad geplaatst.
Bespreking van de Ontwikkelzone Zuid West (spoorzone)
Kort na 20.30 uur gaat de vergadering over tot de informatievoorziening door de gemeente
aangaande de ontwikkeling van de spoorzone in ons stadsdeel.
De voorzitter benadrukt dat het een informatieavond is en geen debatavond.
De gemeente wil de ontwikkeling van dit stadsdeel in participatie met de burgers laten plaatsvinden.
Daartoe is al in het derde kwartaal van 2017 een informatieavond georganiseerd. Van de deelnemers
aan deze avond hebben zich een aantal bewoners toen bereid verklaard zitting te nemen in een zgn.
meedenkgroep.
Deze meedenkgroep is inmiddels 4x bij elkaar geweest.
De wijkraad vindt het wenselijk alle bewoners van de wijk en anderen die daarin belang stellen
uitgebreider over de voortgang te informeren. Uitgebreider dan via de website van de gemeente.
Hiertoe hebben wij uitgenodigd de voorzitter van de projectgroep, daartoe aangezocht en aangesteld
de heer Lars Morsman, de zone-ontwikkelaar.
Hierna volgt de themabijeenkomst; het verslag hiervan vindt u separaat op onze website en in de
nieuwsbrief.
Rond 21.45 wordt de vergadering gesloten na dankzegging aan de heer Mosman die namens de
gemeente de plannen rond de spoorzone heeft gepresenteerd en vragen van de ca 150 aanwezigen
heeft beantwoord en dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling.
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