
 
      
 
 

    Wijkraad Klein Zuid West Haarlem 

 
 

 Concept verslag wijkraadvergadering van 14 oktober 2019 
20.00 uur – 22.30 uur, Trionk (Van Oosten de Bruijnstraat 60) 
 

 
20.00 uur Aanvang vergadering 
 Aanwezig: Hilde Prins, Paul Schouten (penningmeester), Maria Elena Bisschops, 

Michiel Heule (voorzitter), Margareth Coert 
 

Afwezig met bericht van verhindering: Agnes Schreurs, Peter Caspers 

 
20.00 uur –  
20.15 uur 

Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad 
Er zijn geen belangstellenden. 

 
20.15 uur Besloten vergadering wijkraadbestuur 
 • Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

• Verslag vergadering van 16 september 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. Paul stelt voor om zo min mogelijk 
afkortingen te gebruiken. 
 

• Taakverdeling wijkraadleden 
Michiel Heule: voorzitter, verkeersveiligheid, Ontwikkelzone. 
Paul Scholten: penningmeester, Ontwikkelvisie Plaza West. 

Hilde Prins: onderhoud openbare ruimte, omvorming/vormgeving 
openbare ruimte. 
Maria Elena Bisschops: sociale zaken, stadspark, wijkactiviteiten. 
Peter Caspers:  
Margareth Coert: secretaris, mail/post wijkraad, website. 
 
Hilde toont het proefmodel Wijkraad-bodywarmer. Zij legt de wensen en 

voorkeuren van de wijkraadleden voor aan de leverancier.  
 

• Voorbereiding jaarvergadering 2019 
Voorstel voor programma van de jaarvergadering op dinsdag  
12 november 2019: opening, agenda, verantwoording begroting 2019, 
terugblik 2019 en ontwikkelingen 2020, gastsprekers (gemeente, Urban 
Sync, wijkagent).  

 

De voorbereidingen voor de terugblik 2019 en de ontwikkelingen 2020 
worden deze week per aandachtsgebied voorbereid. Michiel stelt het 
programma deze week vast. Het is van belang dat Paul de tekst voor 
het programma binnen een week aan de drukkerij kan aanbieden. De 
aankondiging voor de jaarvergadering vindt plaats via de website, flyers 

en berichtgeving op de ondergrondse afvalcontainers. 
 
 
 
 



 
Verdere acties: Paul reserveert de kantine GeelWit; Michiel nodigt de 
wijkagent uit; Paul nodigt de gemeente uit om een update te geven over 
de Ontwikkelzone Zuid West.  
 

• Wijkraadagenda activiteiten 2020 
Michiel stelt voor dat de wijkraadleden zelf de activiteiten 2020 voor hun 
aandachtsgebied op schrift stellen. Het voorstel wordt overgenomen. 
Maria Elena geeft vooruitlopend daarop inzicht in de activiteiten van 
haar aandachtsgebied: kerstmarkt, kruidentuintje Theemsplein, AED-
cursus, burendag, buurtfeest en Oranjefonds.  

 
De AED-cursus wordt door de gemeente gesubsidieerd. Naast de 

huisartsenpost Westergracht (hoek Westergracht en Oosten de 
Bruijnstraat) is een AED geplaatst. Michiel deelt mede dat de EHBO-er 
Hans Beelen het gebruik van de AED en het volgen van de cursus wil 
uitdragen. Maria Elena neemt contact op met Hans.  
 

Michiel vraagt of Maria Elena met de medewerksters van het Trionk 
overleg heeft gevoerd over activiteiten voor ouderen. Maria Elena 
antwoordt dat vanuit het Trionk al veel activiteiten worden ondernomen, 
zoals een open dag en gezamenlijk eten. Het sparren over dit onderwerp 
heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.  
 

• Communicatie 

Het opzetten van de wijkkrant Klein Zuid West Haarlem bevindt zich in 
de verkennende fase waarin de lay-out van bestaande wijkkranten 
wordt onderzocht op toepasbaarheid. Maria Elena heeft contact 
opgenomen met Ruud Noor. Hij verzorgt de wijkkrant ‘de Molen’ en is 
tevens fotograaf. Deze wijkkrant is gestructureerd en bepaalde 

onderwerpen keren regelmatig terug, zoals een blog van de wijkagent. 
Ruud is bereid om ook voor Klein Zuid West Haarlem de wijkkrant te 

verzorgen. Afgesproken wordt dat Maria Elena voor 28 oktober 2019 
contact opneemt met Ruud en nader informatie inwint. Daarna zullen zij 
en Paul het plan nader uitwerken. Het streven is om in 2019 alles op 
orde te hebben zodat vanaf 2020 met de wijkkrant kan worden gestart.  
 

• Ontwikkelingen openbare ruimte 

In november zal de OZZW worden vastgesteld door de raadscommissie 
en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 

• Ingekomen stukken 
n.v.t. 
 

• Wat verder ter tafel komt 
Maria Elena doet een kort verslag van de bijeenkomst inzake het 

Stadspark. Hierover is nog volop verkennend overleg gaande. 
 

• Rondvraag 
n.v.t. 
 

De volgende vergadering is de jaarvergadering op dinsdag 12 november 
2019 vanaf 20.00 uur in de kantine van GeelWit. 
 

 
22.30 uur  Afsluiting 



 
 


