Wijkraad Klein Zuid West Haarlem
Concept verslag jaarvergadering wijkraad van 12 november 2019
20.00 uur – 22.30 uur, kantine Geel-Wit (Van Oosten de Bruijnstraat 66)

19.4520.00 uur
20.00 uur

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

20.00 uur –
20.30 uur

Terugblik afgelopen jaar en vooruitblik komend jaar.
Michiel stelt de wijkraadleden voor. Lid van de wijkraad van het eerste uur,
David Spong, heeft de wijkraad vanwege een andere baan verlaten. Margareth
neemt zijn werkzaamheden als secretaris over. Michiel dankt David voor zijn
tomeloze inzet voor de wijk en de wijkraad.
Michiel presenteert de financiële verantwoording. Geïnteresseerden kunnen deze
inzien bij de wijkraad.
Maria Elena zal ook in 2020 diverse activiteiten organiseren, zoals de
kerstmarkt, burendag, buurtfeest en Koningsdag. Ook dit jaar volgt zij de
ontwikkelingen van het stadspark Koepelkathedraal en roept de wijkbewoners
op om aanwezig te zijn op de tweede participatieavond op 18 november 2019,
vanaf 19.15 uur, locatie kantine ECL (voorheen: Volksuniversiteit). Hosper
landschapsarchitectuur & stedebouw geeft een toelichting op een
schetsontwerp.
Hilde deelt mede dat er een App ’Buiten Beter’ is om bij de gemeente bv. (grof)
afval te melden. Via de App wordt direct de locatie doorgegeven wanneer een
foto wordt gemaakt. Een wijkbewoner meldt dat er een berg zand ligt tussen
Van Het Hoffstraat en het spoor, ter hoogte van Plaza West. Hilde vraagt om de
exacte locatie te melden aan de wijkraad. De Japanse duizendwortel woekert bij
de Pijlslaan, langs het spoor en op het terrein van Paza West. Advies luidt om
deze uitheemse plant inclusief wortel bij het restafval te deponeren om
verspreiding te voorkomen.
De medewerkers van Spaarnelanden die het groen in de wijk onderhouden,
hebben gevraagd of iedereen die een boomspiegel heeft geadopteerd deze wil
onderhouden. Zij hebben opdracht gekregen alleen boomspiegels met een
paaltje met rode kop met rust te laten. Uit alle andere boomspiegels moeten ze
de planten eigenlijk verwijderen. Paaltje is aan te vragen bij Spaarnelanden.
De wijkraad heeft een lijst gemaakt met wensen voor beter onderhoud van de
wijk zodat deze meegenomen kan worden bij de prioritering van het budget.
Hilde vraagt of er bewoners zijn die willen meedenken over het veiliger maken
van de Lorentzkade. Daarnaast vraagt zij of er bewoners zijn die willen
meedenken over het groener maken van het plein voor de ijssalon op de hoek
van de Leidsevaart en Pijlslaan.

Paul geeft aan dat er afgelopen jaar veel aandacht voor de verkeersveiligheid en
bouwoverlast bij Plaza West is gevraagd. Hier hebben meerdere gesprekken met
de ontwikkelaar en de gemeente HLM over plaatsgevonden. Voor de 2e fase
(kant Van Oosten de Bruijnstraat) zijn nog geen bouwplannen ingediend. Eind
dit jaar wordt het groenplan voor de eerste fase verwacht.
Ontwikkelzone: de wijkraad heeft een informatieavond georganiseerd die zeer
goed is bezocht (150 personen). Paul geeft aan dat de wijkraad deel uit maakt
van de meedenkgroep en dat de wijkraad veel aandacht voor leefbaarheid en
mobiliteit heeft gevraagd. De wijkraad is niet tegen nieuwbouw, maar is van
mening dat de leefbaarheid en mobiliteit centraal moeten staan in plaats van
het aantal woningen. Ook het komend jaar zal de wijkraad actief bij de
ontwikkelingen betrokken blijven. We houden u op de hoogte.
20.30 uur

Presentatie door wijkagent Arno de Jonge
Arno geeft via een power point presentatie een voorlichting over veiligheid en
preventie. Vanaf 1 januari 2019 tot 1 oktober 2019 zijn er 11 woninginbraken
geweest. Diefstal van fietsen scoort hoog. Advies luidt om bij een elektrische
fiets in ieder geval de accu en de computer weg te halen om deze
onaantrekkelijker te maken voor fietsendieven.

20.45 uur

Vervolg proces Ontwikkelzone Zuid West (door gemeente)
De bewoners van Van Het Hoffstraat hebben een procedure aangespannen
tegen de nieuwbouw plannen (ontwikkelvisie). Begin 2020 vindt de behandeling
ter zitting plaats bij de Raad van State. Het mobiliteitsplan dient naar voren te
worden gehaald. Naar verwachting zal dit rond de zomer plaatsvinden. In
januari / februari 2020 vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats. De visie is
het kader en dit is nog niet het plan. Een wijkbewoner vraagt hoe een
beleidsplan kan worden opgesteld zonder dat er een mobiliteitsplan is.
Knelpunten in de wijk moeten worden benoemd, zoals verkeersstromen,
parkeren, openbaar vervoer. Denk daarbij aan snel en aan langzaam verkeer.
De vertegenwoordigster van de gemeente (vijf maanden geleden dit dossier
overgenomen van een collega) licht toe dat de kaders (spelregels) op 21
november 2019 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Alle partijen moeten
zich dan aan die kaders houden. De leden van de opgeheven Meedenkgroep
worden uitgenodigd voor de Participatiegroep. De Meedenkgroep is opgeheven
omdat er voor hen geen rol meer is.

21.00 21.30 uur

Presentatie door Sanne Botterweg (ontwikkelzone Zuid West)

21.30 uur

Vragenronde
Michiel doet een oproep aan de wijkbewoners om zich aan te melden bij het
helpen van flyeren.

Sanne is verbonden aan UrbanSync en ingehuurd door de projectontwikkelaar
Hoorne Vastgoed. Sanne heeft ervaring met stadsmakers die de thema’s in de
wijk oppakken. Zij vraagt de wijkraad:
1. Op welke wijze de wijkraad wil bijdragen aan dat traject;
2. Of de wijkraad dit traject willen inrichten;
3. Hoe wordt het draagvlak wordt gecreëerd.
De gemeente heeft de kaders gesteld om later het bestemmingsplan op te
maken. Sanne beaamt dat dit de omgekeerde volgorde is.
Contactgegevens van Sanne zijn:
Sanne@urbansync.nl, 06-50855835.

Een wijkbewoner stelt voor een advocaat te laten kijken naar het
bestemmingsplan, ten behoeve van de gang naar de Raad van State. Er ligt
namelijk nog geen bestemmingsplan. Michiel licht toe dat daar geen rol in is
weggelegd voor de wijkraad. Wel zal de wijkraad kijken hoe daar vorm aan kan
worden gegeven. Michiel deelt mede dat dit onderwerp terugkomt in een aparte
wijkraadvergadering. Elke tweede maandag van de maand is er vanaf 20.00 uur
een vergadering. Wijkbewoners zijn van harte welkom om onderwerpen aan te
dragen.
22.00 uur

Afsluiting jaarvergadering en start borrel

22.30 uur

Einde jaarvergadering

