Wijkraad Welgelegen, verslag jaarvergadering op 08-02-2012. Aanwezig 32 mensen, incl. wijkraadsleden.
De jaarvergadering wordt weer voorafgegaan door een interessante rondleiding in het geheel gerestaureerde
Paviljoen Welgelegen aan de Dreef 3 in Haarlem. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats in de fraaie
Statenzaal van de provincie.

Openingswoord door de voorzitter.
Na een welkomstwoord naar de aanwezigen en een dankwoord aan de provincie voor het gebruik van de zaal,
houdt Cora Gravesteijn een korte terugblik over 2011 en wat er voor 2012 op stapel staat.
De wijkraad maakt zich zorgen over de gevolgen van de Bevrijdingspop. Het Frederikspark en het Vlooienveld
hebben daar enorm van de lijden gehad. Wat de wijkraad betreft zou de Bevrijdingspop wel wat bescheidener
van opzet mogen. Voor de nabije toekomst staan twee grote projecten op stapel. De nieuwbouw van de Provincie
aan de Dreef en de reconstructie van de Dreef/Houtplein/Wagenmakerslaan/Tempelierstraat. De verwachting is
dat de nieuwbouw medio 2012 gaat starten met de bouw van een parkeergarage. De plannen voor de
reconstructie zijn in behandeling, na de pauze zal Margo van Aarle u hierover informeren.
Voorstellen van de wijkraadsleden en de wijkkrantredactie.
Achtereenvolgens worden alle leden aan de aanwezigen voorgesteld: Cora Gravesteijn (voorzitter), Peter Wijn
(vice-voorzitter), Barbara van Balen (penningmeester), Margo van Aarle, Udo Kluijver, Alex Vermeulen, Jeroen
Auping, Mark Wijnberg (met kennisgeving afwezig), Annemarie Broek (redactie wijkkrant), Jan Dekker
(vormgeving wijkkrant en webmaster) en John van de Gevel (secretaris). Allen worden bedankt voor hun inzet.
Verslag jaarvergadering 2010
Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd. Het is overigens te vinden op www.wijkraadwelgelegen.nl
Verslag werkgroep verkeer, door Alex Vermeulen.
De werkgroep, als onderdeel van de wijkraad, houdt zich vooral bezig met de leefbaarheid, verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Daar was heel wat over te doen in 2011. Een korte samenvatting:
Kleine Houtweg. Het sluipverkeer is daar aanzienlijk afgenomen. Met de reconstructie van het Houtplein en
omgeving zal dat waarschijnlijk nog verder afnemen. We zijn er nog niet, voor fietsers is het niet altijd veilig en
als de dependance van de Dreefschool gereeds is vrezen we een lange file van auto’s voor het halen en brengen
van de kinderen.
Parkeren. Een groot probleem, vooral als je wat later op de avond thuis komt en je de auto ergens kwijt wilt. Of
als je ’s avonds bezoek krijgt met een auto. De wijkraad heeft een groot aantal voorstellen gedaan aan de
wethouder om dit probleem te verlichten, in samenhang met de bestaande en nog te bouwen parkeergarages.
Binnenkort hopen wij van zijn visie op dit probleem te vernemen.
Busverkeer. Er gaan nogal wat bussen door onze wijk. Dat zal niet minder worden, maar met de reconstructie
van het Houtplein en omgeving komt er wel een enorme verbetering voor de leefbaarheid. De wijkraad heeft nog
enkele wensen om de doorstroom van het busverkeer verder te verbeteren.
Fietsverkeer. Met de reconstructie van het Houtplein etc. is het parkeren van fietsen nog niet opgelost. Ook
hiervoor heeft de wijkraad een aantal wensen om dit te verbeteren.
Opmerkingen uit de zaal:
- Oversteken voor voetgangers op de Rustenburgerlaan is erg gevaarlijk.
- Parkeren in de wijk na 21.00 uur is niet of nauwelijks mogelijk.
- Met het verplaatsen van de bushaltes van de Tempelierstraat naar het Houtplein, verplaats je het
probleem alleen. Inclusief de wachtenden mensen op de bus.
- Er moet ook voor de bewoners van het Houtplein de mogelijkheid blijven hun fiets daar te stallen.
- Na de reconstructie van het Houtplein etc. moeten sommige bewoners een eind omrijden om bij hun
woning te komen.
Verslag werkgroep Ruimtelijke Ordening, door Cora Gravesteijn
Alditerrein. Omdat het Alditerrein volgens de plannen van de projectontwikkelaar wel erg volgebouwd dreigt te
worden, is door de wijkraad en omwonenden een beroepszaak aangetekend bij de Raad van State. We zijn in
afwachting van een uitspraak van deze Raad.

Bestemmingsplan Frederikspark. Door de gemeente is een procedure hiervoor gestart. In de voorronde
daarvan heeft de wijkraad een groot aantal voorstellen gedaan om dit plan te verbeteren. Het plan is daarna
bijgesteld en is nu de inspraakprocedure ingegaan.
Opmerking uit de zaal:
- Een deelneemster van de Stichting Behoud Frederikspark uit haar bezorgdheid voor het grote aantal
bezoekers bij de evenementen in het Frederikspark, en de gevolgen daarvan voor het park. De schade
wordt ook niet of nauwelijks hersteld
Verslag adviescommissie Haarlemmer Hout, door Udo Kluijver
De Haarlemmer Hout is een prachtig recreatiegebied. Daarom is beheer in de breedste zin van het woord
noodzakelijk om dat te laten blijven. Er is een adviescommissie gevormd om de beheerder van de Haarlemmer
Hout te ondersteunen. Deze commissie is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangrenzende
wijkraden, historische Haarlemse verenigingen en natuur werkgroepen. Hier vinden stevige discussies plaats
over onder meer de keuze van te vervangen bomen, de evenementen die er gehouden worden, de flora en fauna,
de wijze waarop de entrees aangegeven worden, de restauratie van het Hildebrandmonument en het herstel van
wegen en paden. Via de wijkkrant zullen de bewoners verder op de hoogte gehouden worden.
Opmerkingen uit de zaal:
- Er zijn nog meer (restanten van) monumenten, wat wordt daarmee gedaan? Dit wordt uitgewerkt in het
beheerplan.
- Het Hildebrandmonument is een aantal keren beschadigd. De stichting die zich hiermee bezighoudt gaat
activiteiten ondernemen om dit voor de toekomst te voorkomen.
- Kan het monument niet naar het Frederikspark? Dit is al eerder besproken.
Verslag Dreefschool en dependance aan de Kleine Houtweg, door Cora Gravesteijn
Het pand aan de Kleine Houtweg 24 gaat verbouwd worden als dependance van de Dreefschool. Voor het
achterste deel van het gebouw is nog geen bestemming gevonden, eventueel wordt sloop overwogen. Voor de te
verwachten problematische verkeerssituatie bij het halen en brengen van de kinderen is (nog) geen oplossing
gevonden. Er is immers niet of nauwelijks parkeerruimte. De omwonenden zijn samen met de wijkraad een
beroepsprocedure gestart, met de bedoeling hier duidelijke afspraken over te maken om de overlast voor
bewoners, en het gevaar voor fietsers zoveel mogelijk te beperken. Naar alle verwachting wordt de noodschool
in het Frederikspark overigens voor de zomer 2012 verwijderd.
Verslag wijkgesprek en Platform Overleg Zuid (POZ), door Cora Gravesteijn
Wijkgesprek. Aan dit overleg nemen deel vertegenwoordigers van de gemeente en van de wijkraad. Het overleg
vindt plaats aan de hand van de top 10 knelpunten in de wijk, die de wijkraad heeft opgesteld. Het komend jaar
zullen we een wijkcontract gaan opstellen, om de samenwerking te verbeteren en de afspraken minder
vrijblijvend te maken.
POZ. Hier zitten vertegenwoordigers van de gemeente in, en van de wijkraden in Haarlem Zuid.
Gespreksonderwerpen zijn strategische zaken; als bestemmingsplannen, bus routes, grote projecten en
dergelijke.
Verslag werkgroep recreatieve voorzieningen, door Barbara van Balen
De werkgroep heeft afgelopen jaar een kinderfeest in het Frederikspark en een lenteborrel bij restaurant Fris
georganiseerd. Beiden waren een groot succes. De kinderen hebben veel plezier gehad, en bij de lenteborrel zijn
de sociale contacten tussen de buurtbewoners weer aangehaald.
Verslag wijkkrant en Website, door Annemarie Broek
Wijkkrant. Waarschijnlijk is het dit jaar de 26e jaargang. Sinds 2010 in de huidige vormgeving, met 1350
exemplaren. Het doel van de wijkkrant is de wijkbewoners te informeren over wat er zoal in onze wijk gebeurt.
Aan de reacties te oordelen wordt de wijkkrant erg op prijs gesteld en goed gelezen. Annemarie doet een oproep
aan alle wijkbewoners om een verhaaltje te schijven over alles wat interessant kan zijn voor andere
wijkbewoners. Desgewenst kan Annemarie als redacteur van de wijkkrant dit met plezier begeleiden.
Website. Webmaster is Jan Dekker. De website (www.wijkraad-welgelegen.nl) wordt goed bezocht, ook door
mensen uit verre buitenlanden. De bedoeling is dat de site ook gebruikt gaat worden voor discussies over zaken
die voor de wijk van belang zijn. Tot op heden is dit nog niet van de grond gekomen. Het verzoek is aan de
webmaster door te geven als u wat organiseert wat voor wijkbewoners van belang kan zijn.
Opmerkingen uit de zaal:
- Kun je de redacteur vragen voor een interview over een onderwerp of persoon? Ja, met plezier.
- Willem van der Aar heeft in 1963 de elf-stedentocht uitgereden. Is dat een onderwerp voor een
interview? Ja.

Financieel verslag 2011 en begroting 2012, door Barbara van Balen
Verslag. Voor de inhoud daarvan, zie onder ‘wijkraadsvergaderingen’ op de website. De kascommissie
bestaande uit Lyvia Ammerlaan en Ruud van Vessem is onlangs bijeen geweest en adviseert de aanwezigen de
wijkraad te dechargeren. Na stemming wordt het verslag met enkele wijzigingen met algemene stemmen
goedgekeurd en het voorstel van de kascommissie met algemene stemmen aangenomen. Lyvia Ammerlaan en
Ruud van Vessem worden verzocht ook het volgend jaar de kascommissie te vormen, wat wordt goedgekeurd.
Begroting. Deze vertoont een te verwachten tekort. Afgesproken wordt deze mede aan de hand van de
suggesties uit de zaal, opnieuw op te stellen. De begroting wordt daarmee niet goedgekeurd. De nieuwe
begroting is inmiddels op de website te vinden.
Opmerkingen uit de zaal.
- Zijn de kosten van een nieuwjaars borrel door de gemeente te vergoeden? Nee.
- Enkele suggesties om de begroting bij te stellen.
Jaarverslag Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen, door Cora Gravesteijn
Het in 2010 aangetekende beroep tegen het bestemmingsplan ‘Houtplein/Wagenmakerslaan’ is in 2011
ingetrokken omdat de uiteindelijke plannen alleszins acceptabel waren en het de procedure verder onnodig lang
zou ophouden. De procedures tegen de plannen op het ‘Alditerrein’ en de te verwachten parkeerlast op de Kleine
Houtweg lopen nog. De kosten hiervan voor de stichting waren in het totaal € 302 aan griffierechten.
Presentatie Gebiedsvisie en inrichtingsplan Houtplein/Wagenmakerslaan/Tempelierstraat/Dreef, door
Margo van Aarle
Een uitgebreide en belangwekkende presentatie, waarin de plannen voor dit gebied boeiend worden toegelicht.
Naar de mening van de wijkraad zitten er voor en nadelen aan de plannen. Maar over het geheel genomen is het
een enorme vooruitgang, ten opzichte van de bestaande situatie. Binnenkort komen de plannen in de
gemeenteraad. Bij goedkeuring volgt de inspraakprocedure. Bewoners kunnen dan eventuele bezwaren uiten.
Opmerkingen uit de zaal:
- Verschillende reacties over de inperking van de markten op de Dreef; de overlast daarvan versus de
gezelligheid.
- Hoe de Wagenmakerslaan zo in te richten dat de verschillende gebruikers doorgang blijven houden?
- De zorg wordt geuit over een eventuele inperking van de parkeerplaatsen.
- Blijft de bevoorrading van de winkels op het Houtplein mogelijk? Ja.
- Moet er wel of niet een apart fietspad komen voor de ABN/AMRO? Nog geen besluit hierover.
- Is de route met de fiets van het Frederikspark naar de Wagenweg duidelijk?
- Is de financiering voor het gehele plan rond om het geen jarenlange reconstructie te laten worden?
- Wie is de projectleider van het geheel? Michael Kaldenhoven.
- Verdwijnen de bomen op het Houtplein? Ja, maar op een andere plek komen deze er weer.
- Wat zijn de totale kosten? Ca. 5 miljoen euro.
- Verdwijnen de stopplaatsen van de bussen in de Tempelierstraat? Ja, deze komen op een andere, veel
betere manier op het Houtplein.
De geslaagde avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje, georganiseerd door de provincie.

