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Notulen van de wijkraad KZWH gehouden 8 januari 2019 20.00 - 22.15, te
Floragaarde (Van Oosten de Bruijnstraat 62)

• 20.00 uur

Aanvang vergadering

Afwezig met bericht van verhindering: M. Verspuij, M. Francissen, L. Boomsma en N. van
Grinsven-Admiraal
Verwelkomt worden: de heer Daan Keiner, fractiemedewerker van PvdA; mevrouw Inge Tas
en de heer Floris Hendriksen beide wonend Pieter van Musschenbroekstraat (Duet Stack)
inzake de ontwikkelingen rond OZZW.

• 20.00 – 20.15

Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad.

Mevrouw Tas en de heer Hendriksen op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de
OZZW. Voorts de precieze rollen van de diverse groeperingen (wijkraad, MDG en P2100)
uiteengezet. Aangegeven dat wijkraad KZWH zich inzet voor alle inwoners van het gebied die
belang hebben bij een goede ontwikkeling van OZZW.

• 20.30 uur

Besloten bijeenkomst wijkraadbestuur

o

Vaststelling notulen vergadering van 18 -12- 2018.
De notulen worden zonder verdere opmerkingen gearresteerd.

o

Voorbereiding bijeenkomst Stadsdeel Zuid West inzake De Groeiende Stad
Ter voorbereiding op de vergadering met de secretaris van Platform Haarlem Zuid West,
de opzet van de avond besproken, alsmede het profiel van uit te nodigen sprekers. De
gedachten gaan uit naar deskundigen op het gebied van de Omgevingswet, alsmede die
kennis hebben van de stad van de toekomst.
Qua tijdstip en locatie bestaat een voorkeur voor vrijdagavond, vanwege de
beschikbaarheid van het gebouw van voetbalvereniging Geel/Wit.

o

Verslag activiteiten MDG (Meedenkgroep) inzake OZZW.
Tijdens de bijeenkomst van de MDG op 29 november 2019 werd de door de zone
Ontwikkelaar L. Mosman aan de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente
Haarlem te presenteren concept Ontwikkelvisie besproken. De MDG stelde bij die
gelegenheid vast dat het enkele dagen voordien ontvangen concept van ruim 30 pagina’s
niet af was. Vol stond met doublures en opmerkingen voor medewerkers voor verdere
bewerking. Met andere woorden er was geen sprake van een voldragen visie. Verder
stelde de leden van de MDG vast dat al hun opmerkingen en bijdragen gemaakt in de drie
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voorafgaande bijeenkomsten slechts terloops en in bijzinnen waren op-, dan wel
meegenomen. Dat daarnaast op tal van punten visie is gebaseerd op boterzachte
aannames en dat er geen enkele waarborg is voor het in stand houden van een goede
leefomgeving bij dit voornemen, dat leidt tot een significante verdichting in de
bebouwing en sterk toenemende verkeersdruk.
Het was om deze reden dat de MDG aangaf een definitief ontwerp van de Ontwikkelvisie
OZZW te willen ontvangen en deze om bovengenoemde redenen zelf van commentaar
wenste te voorzien, d.m.v. een toe te voegen Appendix.
Hierop ontvingen de MDG-leden medio december een volgens mededeling definitieve
versie, die inmiddels bestond uit 56 pagina’s met nog meer doublures en andere
onvolkomenheden, terwijl op geen enkele wijze aan bezwaren die ter vergadering op 29
november waren geuit tegemoet was gekomen.
Hierop heeft de MDG op 20 december in klein comité vergaderd over een gepaste
reactie. Deze reactie is uitgebracht in de vorm van een brief aan wethouder Roduner,
nadat de zone Ontwikkelaar voorafgaand aan verzending, in de gelegenheid was gesteld
op de brief te reageren. Bij gebreke van een reactie van de zone Ontwikkelaar, daartoe
uitgenodigd, heeft de MDG de opgestelde brief verzonden.
o

Activiteiten programma 2019
Maria-Elena Bisschop heeft een volledig programma van activiteiten ontwikkelt,
bestaande deels uit bestaande en deels uit nieuwe activiteiten. Na afronding wordt dit
aan de wijkraadleden toegezonden, zodat dit kan worden besproken in de februari
vergadering.

o

ICT (website/communicatie)
Dit punt wordt aangehouden vanwege afwezigheid van Natascha van Grinsven-Admiraal.
Wel wordt besloten alsnog een Facebook pagina aan te maken waarmee de wijkraad
informatie kan delen. Hiertoe wordt besloten omdat daarmee sneller een groter bereik in
de wijk wordt gerealiseerd. Er zullen geen berichten worden ontvangen op de FB pagina.

o

Begroting 2019
De begroting zal in januari worden afgerond.

o

Evaluatie vrijwillige vuurwerkvrije zone Van Oosten de Bruinstraat e.o.
De leiding van het Huisdierencentrum en de Egelopvang was te spreken over de naleving
van de vuurwerkvrije zone. Er is geen vuurwerk aangetroffen op het terrein zelf.

o

Samenstelling bestuur
Het bestuur komt tot een nieuwe functie verdeling. Door het vertrek van mevrouw
Verspuij (persoonlijke redenen), mevrouw Francissen (privé omstandigheden) en
mevrouw Boomsma (persoonlijke redenen), is dit noodzakelijk geworden.
De heer Heule neemt de functie van voorzitter over. De heer Sprong wordt secretaris en
de heer Schouten neemt de penningmeester functie over van de heer Heule. Het bestuur
dankt de teruggetreden leden voor hun inzet bij de start van de wijkraad. De komende
periode zal de wijkraad nieuwe leden trachten te interesseren voor een bestuursfunctie.

2

o

Wat verder ter tafel komt
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) heeft de wens te kennen gegeven
kennis te maken met het bestuur van de wijkraad, mede vanwege de ruimtelijke
ontwikkelingen. SWTH zal worden uitgenodigd voor de maart vergadering.
Wijkbewoonster N.H. Pennock-van der Meulen wil zich inzetten om meer AED’s in de wijk
te krijgen. Zij wordt in contact gebracht met gebiedsverbinder mevrouw Moira Faber.
Daarnaast zal mevrouw Pennock kennismaken met Maria Elena Bisschop om te
bespreken of zij belangstelling heeft een rol te spelen in het programma van de wijkraad
ter versterking van de sociale cohesie in de wijk.
Mevrouw Faber zal worden benaderd over de status van de ‘taartpunten’ aan te brengen
op de Lorentzkade teneinde de wettelijke 5 meter die dient te worden vrijgehouden
duidelijk te markeren.
Voorts wordt de voortgang van de te installeren informatiekasten geëvalueerd. Met
name de installatie op het Emmaplein ter hoogte van Bakker Rijkenberg zou op bezwaar
stuiten van het Bakkerij bedrijf. Contact opnemen met de gebiedsverbinder teneinde de
status vast te stellen.

o

•

Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.

3

