Wijkraad Klein Zuid West Haarlem
Concept verslag wijkraadvergadering van 14 januari 2020
20.00 uur – 22.15 uur, Floragaarde (Van Oosten de Bruijnstraat 62)

20.00 uur

Aanvang vergadering
Aanwezig: Hilde Prins, Paul Schouten (penningmeester), Michiel Heule
(voorzitter), Peter Caspers, Margareth Coert (secretaris)
Afwezig met bericht van verhindering: Maria Elena Bisschops,

20.00 uur –
20.15 uur

Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad
Er zijn geen belangstellenden.

20.15 uur

Besloten vergadering wijkraadbestuur
• Vaststelling agenda
Niet van toepassing in verband met presentatie van Wouter Moné.
•

Verslag vergadering van 10 december 2019
Het verslag wordt vastgesteld. Michiel past een onderdeel van het
verslag aan.

•

Presentatie wijkkrant door Wouter Moné
Paul licht toe dat Maria wijkkranten van diverse wijkraden heeft
opgevraagd. De voorkeur van de leden van de wijkraad gaat uit naar
het ontwerp en de lay out van de wijkkrant De Molen. Wouter is
uitgenodigd om daar meer over te vertellen. Wouter deelt mede dat hij
lid is van de wijkraad Molenwijk. Hij is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de wijkkrant De Molen en vanuit zijn functie van fotograaf
tevens verantwoordelijk voor de foto op de voorzijde.
Het is nu de vierde jaargang van de wijkkrant De Molen, die momenteel
uit 16 pagina’s bestaat. Dit is inclusief een bedrukte voor- en
achterzijde. Het drukwerk gaat per 4 pagina’s. Uit een terugkoppeling
uit de wijk komt naar voren dat De Molen goed wordt gelezen, dat het
op een tijdschrift lijkt (de naam ‘wijkkrant’ wordt niet als aantrekkelijk
gezien) en de wijkraad Molenwijk ontvangt hierover complimenten.
Daarnaast stellen bewoners vragen over de gepubliceerde artikelen. De
Molen wordt eenmaal per kwartaal uitgebracht, dus 4 tijdschriften per
jaar.
Een aantal bewoners heeft zich opgeworpen om artikelen te schrijven,
waaronder een voormalig journalist. Het doel van het tijdschrift is om
meer bekendheid te geven aan de wijkraad en te laten zien wat de
wijkraad voor de wijk doet. Een voorbeeld hiervan is de buurtcamping,
die in De Molen is aangekondigd. De circa 40 tenten zijn druk bezocht.
In De Molen zijn 3 pagina’s gereserveerd voor kleine advertenties en
grote advertenties. Het tijdschrift wordt deels betaald uit gelden van de
advertenties en deels vanuit het budget.

Ter illustratie: een grote advertentie op de achterzijde kost ongeveer
€ 1.000,00 per jaar (4 edities van het tijdschrift). Wouter adviseert om
de grote bedrijven in de wijk daarvoor te benaderen. De Molen heeft
een vaste adverteerder op de achterpagina.
Wouter werkt samen met iemand die de teksten kritisch leest en
corrigeert. De wijkraad heeft meer contact met bewoners via Facebook
dan via de website. Kan er wat mij betreft uit.
Wouter is bereid om het ontwerp van de wijkkrant Klein Zuid West op
te pakken. Hij adviseert om bij een artikel altijd een foto of logo te
plaatsen. Teksten en foto’s moeten op tijd te worden aangeleverd.
Uitgangspunt is dat begin van de maand wordt gestart en dat het nog
dezelfde maand bij de bewoners ligt. Rekening dient te worden
gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 3 weken tot hooguit een
maand. In Molenwijk is de oplage iets boven 4.000 exemplaren. Voor
de wijk Klein Zuid West zijn er 2.000 exemplaren nodig en na de
uitbreiding ongeveer 3.000.
Vanuit de wijkraad klinkt het geluid dat er wellicht een te kort aan
schrijvers zal zijn en dat in eerste instantie een oplage van 2 maal per
jaar realistisch is. Paul deelt mede dat hij een tekst zal opstellen om
potentiële schrijvers te activeren (N.B. nog deze week heeft hij aan
Maria een tekst hierover aangeboden zodat deze op Facebook kan
worden geplaatst). Daarnaast zal voor de wijkkrant subsidie worden
aangevraagd en de wijkagent worden gevraagd of zijn power point
presentatie mag worden gebruikt. Eén van de vaste publicaties kan
gaan over stadspark Koepelkathedraal en dergelijke. Paul zal een
datum voorstellen waarop Michiel, hij en Margareth de mogelijke
onderwerpen voor de wijkkrant kunnen bespreken.
Wouter deelt mede dat vaste items in De Molen zijn: ontwikkelingen in
de wijk, wist u dat en interviews met bewoners. Hij adviseert om in de
eerste editie een oproep te plaatsen voor schrijvers en fotografen.
Het voorwoord wordt altijd door de voorzitter van de wijkraad
geschreven. Wouter adviseert om in de eerste editie informatie te
geven over de frequentie en waar bewoners hun teksten en foto’s
kunnen indienen.
Wanneer de wijkraad ervoor kiest om 2 maal per jaar een
wijkkrant/tijdschrift uit te brengen, 16 pagina’s dik en een oplage van
2.000 exemplaren dan zal dat hooguit € 1.400,00 op jaarbasis kosten.
Dat is inclusief opmaak en drukwerk en exclusief fotograaf. Wouter
stelt voor (vanwege drukte vanwege frequentie van De Molen) om
1 maart of 1 juni 2020 te starten. In totaal dienen 13 pagina’s te
worden gevuld omdat er 3 pagina’s afvallen door voor- en achterkant
en belangrijke telefoonnummers.
De leden van de wijkraad danken Wouter voor zijn komst en zijn
bereidwilligheid om vragen te beantwoorden en het ontwerp voor de
wijkkrant/tijdschrift Klein Zuid West Haarlem op te pakken.

•

Voorbespreking overleg 10 februari 2020 Meerjaren Gebiedsprogramma
(MJGP)
Hilde stelt voor om een agenda te maken voor het overleg met Anne

Pauline Huizinga en dat vooraf naar haar te sturen. Enkele
bespreekpunten:
- meedenkgroep gebiedsvisie (zie mail van Michiel van 8 januari 2020);
- wijze van communiceren (bv. over afsluiting spoorwegovergang;
- niet afgeven vergunningen;
- functioneren gebiedsbeheerder openbare ruimte;
- duizendknoop waar gemeente niets tegen doet;
- wijze waarop meldingen worden opgepakt;
- wijkraad wordt niet gekend in ontwikkelingen in OZZW;
- communicatie wijkraad en gemeente periodiek inplannen;
- over klacht fietspad Westergracht geen reactie van gemeente
ontvangen;
- gemeente vervangt verwijderde bomen niet (Hilde beschikt over de
betreffende locaties).
Op 21 januari 2020 wordt de agenda afgerond en naar Anne Pauline
gestuurd.
•

Koepelkathedraal / stadspark
Hilde deelt mede dat een prachtig rapport is gepresenteerd. Echter,
daarin is geen rekening gehouden met meer groen, gras-parkeren met
kettingen voor grote evenementen en een lange groenrand en lage
struiken (hooguit 1 meter). De verhouding gebouwen, verharding en
groen is uitgangspunt. Bij de bomen aan de kant van de huizen van het
Emmaplein gaan de tegels omhoog. Het is een logisch gevolg van te
kleine boomspiegels. De boomwortels kome omhoog en worden
geschaafd. Hierdoor ontstaan er wonden aan de wortels. De lage plek
bij de kerk kan dienen als waterbuffer bij hevige regenval. Zo ontstaat
er een natuurlijke omgeving voor plant en insect. Het is nog niet
duidelijk wat de kerk gaat doen. Het bureau Hosper biedt volgende
maand het ontwerp aan de gemeente.

•

Afvalcontainers
Paul heeft op 27 januari 2020 een afspraak met Spaarnelanden over de
geplande bovengrondse containers. Hij zal voorlopig bezwaar maken
voor de 2 containers die gepland zijn op de Oosten de Bruijnstraat ter
hoogte van huizen.

•

Wijkkast
Paul deelt mede dat de wijkkast deze week wordt geplaatst bij Trionk
(is deze week geplaatst op de hoek van Oosten de Bruijnstraat en
Westergracht). Afgesproken wordt dat de wijkkast zal worden gevuld
met informatie over stadmakers, activiteiten, groen, wijkraad (Hilde
stelt tekst op), buitenbeter app, sociale activiteiten die Maria Elena
organiseert, boomspiegels en informatie voor nieuwkomers. Paul
beheert de sleutel van de wijkkast.

•

Jaarvergadering wijkraad Vijfhoek
Paul is aanwezig geweest. De verkeersknelpunten zijn geïnventariseerd
en daar is een top 6 van gemaakt. Die wijkraad heeft zich tot de
gemeente gewend. De gemeente onderzoekt hoe budget kan worden
verhoogd om tot een oplossing te komen. Hier gebeurt het
omgekeerde. In de Vijfhoek wordt bij wijze van proef de Gierstraat op
zaterdag afgesloten voor fietsverkeer.

•

Ingekomen stukken
N.v.t.

•

Wat verder ter tafel komt
Maria heeft via de WhatsApp gevraagd wie de mogelijkheid heeft om
het reclamemateriaal van de wijkraad, waaronder de banner, op te
slaan. Michiel heeft een optie en neemt contact met haar op.

•

Rondvraag
N.v.t.
De volgende vergadering is op dinsdag 11 februari 2020 vanaf 20.00
uur in Floragaarde, Van Oosten de Bruijnstraat 62.

22.15 uur

Afsluiting

