Wijkraad Welgelegen, verslag jaarvergadering op 18 februari 2015 in het provinciehuis.
Aanwezig 30 mensen, incl. wijkraadsleden.
Openingswoord door de voorzitter.
Na een welkomstwoord naar de aanwezigen houdt Margo van Aarle als waarnemend voorzitter een terugblik
over 2014. Met name staat zij stil bij het overlijden van Olav Bijvoet, een gewaardeerd lid van de wijkraad.
Welkom ook aan Mora Faber, de nieuwe gebiedsverbinder van de gemeente. Er komt een nieuwe App ‘buiten
beter’, Lex Wijnbeek de gebiedsbeheerder van de gemeente legt uit dat je hiermee klachten kenbaar kunt maken.
Deze is nog niet operationeel.
Verslag jaarvergadering van 18-02-2014
Het verslag wordt kort doorgenomen en vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd. Het is overigens te
vinden op www.wijkraad-welgelegen.nl
Verslagen werkgroepen. Op de website www.wijkraad-welgelegen.nl is uitgebreider en meer recente
informatie over de werkgroepen te vinden.
Dagelijks Beheer; door Roel Ebbinge
Een regelmatig overleg tussen de wijkraad en de gebiedsverbinder over de leefbaarheid in de wijk. Zoals de
rommelige situatie en het te hard rijden in de Tempeliersstraat, de overlast voor omwonenden van Serious
Request en de verdere komst van ondergrondse vuilcontainers in de wijk. Het valt overigens niet mee daar
locaties voor te vinden door alle ondergrondse rioleringen, kabels en leidingen.
Ruimtelijke ordening; door Margo van Aarle.
Voor het project Herinrichting Dreef en de gewijzigde verkeerssituatie Houtplein is er nog geen vooruitgang.
Voor de gebiedsvisie was wel consensus maar geen geld om tot uitvoering over te gaan. Voor de Dreef bleek
nader onderzoek noodzakelijk voor het gebruik van het fietspad en de plaats van de kramen.
Groen; door Udo Kluijver
De Griffietuin wordt helemaal opgeknapt en is bijna klaar.
Voor het Frederikspark wordt door B&W binnenkort over een beheerplan besloten. Het onderzoek naar de ziekte
van de bomen in het park is nog niet afgerond. Bij het bevrijdingspop is een podium in het Frederikspark terecht
gekomen. Volgens de gemeente was dat eenmalig, de vrees is natuurlijk dat dit de volgende BVP weer gebeurt.
Verkeer; door Jop Sleegers
Parkeren is een hot item in de wijk door het chronische tekort aan parkeerplaatsen op straat. De gemeente heeft
een nieuwe parkeervisie opgesteld, dat getoetst zal worden door een draagvlakonderzoek onder de Haarlemse
bewoners. De wijkraad heeft een dergelijk onderzoek al zelf gehouden in de wijk, de resultaten daarvan zijn half
2014 al aan de gemeente medegedeeld. Deze staan overigens ook op de website.
Scholen; door Margo van Aarle
Er loopt een beroepsprocedure tegen het gebruik van het tweede gebouw van Hart als muziekschool op de Kleine
Houtweg 24. Omwonenden zijn met name bang voor geluidsoverlast. Verder is de procedure door de gemeente
voor de totstandkoming van Hart erg onzorgvuldig geweest.
Bij de Dreefschool aan de Kleine Houtweg worden nog enkele kleine geluidsaanpassingen gedaan.
Cultureel erfgoed; door Margo van Aarle
Voor het gebouw Vredenburg-Bellevue is het dwangsombesluit van de gemeente om de eigenaar van het
gebouw tot de verbouwing te dwingen om procedurele redenen teruggetrokken. De eigenaar zegt wel bezig te
zijn met de plannen. Het gevaar is echter aanwezig dat de staat van het gebouw zo slecht wordt dat verbetering
niet zinvol meer is.
Voor het HKB gebouw is het belangrijk dat dit een goede waardering krijgt. Daarna kun je besluiten wat men
ermee wil.
Onderlinge betrokkenheid; door John van de Gevel
Het doel van deze werkgroep is proberen te bevorderen dat wijkbewoners meer met elkaar gaan doen. Een eerste
activiteit was een bewonersavond in het provinciehuis, waar een aantal organisaties uit Haarlem die zich op
enigerlei wijze hiermee bezig houden zich presenteerden. Verder heeft onlangs een koffieochtend in Hart
plaatsgevonden. Gezien het succes daarvan zal deze zeker herhaald worden. Voor de toekomst gaan we
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onderzoeken of burenhulp kunnen bewerkstelligen en of contactpersonen per straat daarin een rol kunnen spelen.
Margo van der Berg zal daar straks meer oververtellen. Het plan is tevens om in augustus een zomerfeest te
organiseren voor kinderen en volwassenen.
Communicatie; door Roel Ebbinge.
Deze werkgroep is er voor de communicatie tussen de wijkraad en de wijkbewoners te verbeteren en hen te
informeren over alle zaken die in de wijk spelen. De middelen hiertoe zijn: de website welke inmiddels redelijk
bekend is, de nieuwsbrieven per email, deze jaarvergadering, een lente- resp. najaarsborrel en in de toekomst
mogelijk nog meer middelen. Wellicht komt er ook een publicatiebord van Buuv bij de telefooncellen op het
Houtplein.
Wijkkrant; door Annemarie Broek.
Dit jaar alweer de 29e jaargang van deze krant, de laatste jaren op A4 formaat. Mede dank zij de nieuwe
bewoners op het Maria Stichting terrein met een uitgave van 1450 kranten. De redactie wordt gedaan door
Annemarie Broek, de vormgeving door Jan Dekker, de distributie wordt georganiseerd door Theo Bergman en
de intermediair naar de wijkraad is John van de Gevel. Er is ook een twitteraccount: @wijkkrantwelgel voor
actuele ontwikkelingen.
Financieel verslag: door Jop Sleegers
Jop geeft een toelichting op het financieel verslag, met de verschillen tussen begroting en exploitatie 2014. De
kascommissie is tevreden over de heldere opzet van de boekhouding en stelt de vergadering voor het bestuur te
dechargeren. Bij acclamatie wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen door de aanwezigen. Voor
het komende jaar bestaat de kascommissie weer uit Lyvia Ammerlaan en Ruud van Vessum.
Ook de begroting 2015 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Pitch: door Jop Sleegers
Jop verhaalt over de parkeersituatie in onze wijk. Er zijn 3 parkeerregimes:
1. Centrum- ofwel fiscaal parkeren. De opbrengst van foutparkeren vloeit in de gemeentekas. Elke woning
krijgt 1 vergunning voor de eigen auto. Er zijn geen bezoekerspasjes. Niet bewoners mogen er tegen
betaling staan.
2. Belanghebbenden parkeren. Meerdere vergunningen voor de eigen auto mogelijk en 2 bezoekersvergunningen (max. 3 uur). Niet-bewoners kunnen alleen met bezoekersvergunning parkeren. Wel zijn
er enkele betaalde plekken in de wijk.
3. Parkeren op eigen terrein, zoals bij de Stoeterij of in de garage van de Mariastichting. Bewoners van de
Mariastichting mogen niet in het belanghebbendengebied parkeren. Zij kunnen een plek kopen of huren
in hun parkeergarage.
De uitslag van de parkeerenquête staat op de website. Er is een aantal wensen. Overdag is als regel voldoende
parkeerruimte, ’s avonds is het een probleem. Zeker na 21.00 uur, dan is er doorgaans geen plaats meer te
vinden.
De gemeente wil overal fiscaal parkeren invoeren. Zij heeft echter in het geheel niet geluisterd naar de bewoners,
daarom is er geen draagvlak. De bewoners vrezen dat de parkeerdruk in de huidige belanghebbendengebieden
gaat toenemen omdat daar dan ook niet-bewoners kunnen parkeren.
Pitch: door Margo van der Berg
Margo woont in de wijk Bos en Vaart, daar heeft zij een netwerk voor burenhulp opgezet. In elke straat (of deel
daarvan) is een contactpersoon gevonden die kennis heeft van wie er woont, op wie we moeten we letten, wie
wil wel wat doen, etc. Eens per 2 maanden komen de contactpersonen (totaal 20) bijeen om een en ander te
bespreken. Er worden geen taken overgenomen van professionals, zoals thuishulp of wijkverpleging.
Margo is nu bezig met de Leidsevaartwijk, inmiddels heeft zij 7 mensen gevonden die daar als contactpersoon
willen optreden. Het is als het ware een organisch proces, welk zich langzaam uitbreidt.
Naast de initiërende taak van Margo, is ook een coördinerend vrijwilliger nodig die te zijner tijd de taken van
Margo over gaat nemen. De streven is dit ook in Welgelegen op te zetten als er financiering gevonden wordt
voor de activiteiten van Margo.
Het geheel werd afgesloten met een verzorgd hapje en drankje, en met geanimeerde gesprekken tussen de
wijkbewoners onderling.
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