Wijkraad Welgelegen, verslag jaarvergadering op 18 februari 2014 in café Storing.
Aanwezig 41 mensen, incl. wijkraadsleden.

Openingswoord door de voorzitter.
Na een welkomstwoord naar de aanwezigen houdt Cora Gravesteijn een terugblik over 2013 en wat er voor 2014
te verwachten is. De wijkraad heeft niet stil gezeten in 2013 en zal dat in 2014 ook niet doen. Daarvoor speelt er
teveel in onze wijk, zoals de komst van HART met de nodige problemen, de parkeerdiscussie die al lange tijd
loopt en waarvoor nog altijd geen oplossing is, het Frederikspark waar nieuw gras is gekomen en waar een
beheerplan voor wordt gemaakt en de uitbreiding van paviljoen Welgelegen met de parkeergarage die binnenkort
wordt opgeleverd.
Verslag jaarvergadering van 22-01-2013
Het verslag wordt kort doorgenomen en vervolgens met algemene stemmen goedgekeurd. Het is overigens te
vinden op www.wijkraad-welgelegen.nl
Voorstellen van de wijkraadsleden, de wijkkrantredactie en de webmaster.
Achtereenvolgens worden alle leden aan de aanwezigen voorgesteld: Cora Gravesteijn (voorzitter), Margo van
Aarle (vice-voorzitter), Barbara van Balen ( de vertrekkende penningmeester), Udo Kluijver, Roel Ebbinge, Olav
Bijvoet (met kennisgeving afwezig), Annemarie Broek (redactie wijkkrant), Jan Dekker (vormgeving wijkkrant
en webmaster) en John van de Gevel (secretaris). Afgetreden is Barbara van Balen, zij wordt bedankt voor haar
inzet. Nieuw toegetreden is Jop Sleegers. Jop is inmiddels een actief lid van de wijkraad; hij is voorzitter van de
werkgroep verkeer, initiator van de enquête over verkeersproblemen, woont in de H.J. Koenestraat, is zelfstandig
projectontwikkelaar en is bereid het penningmeesterschap van Barbara van Balen overnemen. Met algemene
stemmen wordt Jop als lid van de wijkraad door de vergadering gekozen.
Verslagen werkgroepen. Op de website www.wijkraad-welgelegen.nl is meer en recente informatie over de
werkgroepen te vinden.
HART, door Cora Gravesteijn.
Het afgelopen jaar is veel te doen geweest over de verhuizing van het cultureel centrum HART van de
Gasthuisvest naar 2 locaties aan de Kleine Houtweg. Wij moesten in het Haarlems Dagblad van december 2012
lezen van het voornemen hiervan, in februari 2013 werd door B&W het besluit voor de verhuizing genomen.
Eind februari 2014 zal het eerste deel van deze verhuizing naar de Kleine Houtweg 18 plaatsvinden, na de zomer
2014 het tweede deel naar Kleine Houtweg 24. Veel omwonenden en de wijkraad maken zich zorgen over onder
andere de geluidsoverlast, het beeldbepalende karakter van de Kleine Houtweg en de verkeersoverlast. Maar ook
en vooral de procedure en het gebrek aan informatie waren ver onder de maat die in een dergelijke situatie
verwacht mag worden. Een aantal omwonende en de wijkraad overwegen nog om een beroepsprocedure tegen
de omgevingsvergunning in te zetten. NB. Inmiddels is besloten deze procedure te starten.
Communicatie, door Roel Ebbinge.
Deze werkgroep is er voor de communicatie tussen de wijkraad en de wijkbewoners te verbeteren en
intensiveren met het doel de samenhang in de wijk te bevorderen en de drempel tussen bewoners en de wijkraad
te verlagen. De taken zijn onder meer: informeren van de wijkbewoners over relevante zaken in onze wijk, de
mogelijkheid bieden om bewoners contact te laten opnemen met (leden van) de wijkraad (zowel individueel,
groepen en straten), ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten en evenementen en ondersteuning van
de werkgroepen bij de communicatie met bewoners. De middelen om de doelen te bereiken zijn onder meer:
wijkkrant, website (ook voor ondernemers), een netwerk van betrokken bewoners, een nieuwsbrief, Twitter,
kinderfeest en de lenteborrel.
Ruimtelijke ordening, door Margo van Aarle.
Bestemmingsplan Koninginnebuurt. Met name de locatie van de voormalige ALDI-supermarkt, wat tot onze
wijk behoort. Deze locatie zal door de gemeente apart worden ontwikkeld. Als het plan in de commissie
Ontwikkeling is besproken en gepubliceerd, kunnen er reacties op gegeven worden.
Bestemmingsplan Frederikspark. In 2012 heeft de wijkraad bezwaar gemaakt tegen dit plan, met name door
de eventuele schadelijke gevolgen van de parkeergarage van het paviljoen Welgelegen en de impact van het
Bevrijdingspop op het park. Ondanks de onzorgvuldigheid van de gemeente bij de specificatie van de
evenementen in het park is in oktober 2013 bekend geworden dat het bestemmingsplan toch is goedgekeurd.
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Verkeer, vervoer en parkeren, door Jop Sleegers.
In 2013 waren de belangrijkste onderwerpen: a. De gebiedsvisie en inrichtingsplan voor het Houtplein en
omstreken. De gemeente heeft echter aangegeven dat er voorlopig geen geld is voor een nieuwe inrichting.
b.Het plan van de gemeente in haar parkeervisie om de parkeerregimes in Haarlem gelijk trekken. Dit zou
moeten gebeuren door in heel Haarlem fiscaal parkeren (als in het centrum) in te voeren. Men wil wel eerst een
draagvlakonderzoek uitvoeren om de mening van de inwoners te peilen. Dit onderzoek heeft de wijkraad niet
afgewacht, daarom hebben wij besloten in onze wijk zelf een enquête te houden.
Voor 2014 zal de aandacht liggen op:
- De herinrichting van de Dreef met onder meer de bedoeling om het doorgaande verkeer van noord naar
zuid over het Houtplein te onderbreken, zodat onder andere de Raamsingel en de Tempeliersstraat
worden ontlast van het sluipverkeer.
- Het nader bekijken van de verkeersintensiteit. Waar zitten de grootste knelpunten en wat is daaraan te
doen? Is het bijvoorbeeld nodig dat er zoveel bussen door onze wijk rijden? Kan er niet een
overstapstation aan de rand van de stad gemaakt worden?
- Hoe is het met de luchtkwaliteit in onze wijk en hoe kan dat verbeterd worden?
- Parkeren is zoals bekend een probleem in onze wijk. Belangrijk hierbij is de politiek en B&W te
informeren over de problemen die onze wijk kent bij het parkeren en de oplossingen die de bewoners
kunnen bedenken om de problemen te verminderen. Hiervoor is onlangs een enquête gehouden onder
de wijkbewoners met de bedoeling de problemen tot in detail in beeld te krijgen, mogelijke oplossingen
te inventariseren en een ondersteuning te krijgen naar de gemeente voor de discussie die de wijkraad al
tijden met de gemeente voert. Binnenkort zullen de resultaten van enquête bekend gemaakt worden.
Recreatie, door Barbara van Balen.
Het gebruikelijke kinderfeest in het Frederikspark is afgelopen jaar niet doorgegaan door de reconstructie van het
park. De lenteborrel die voorgaande jaren bij restaurant Fris werd gehouden, was dit jaar in café Storing. Met een
toelichting over de plannen voor het Frederikspark.
Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark, door Udo Kluijver.
Voor de Haarlemmerhout is er inmiddels een vaste beheerder voor 1 dag per week. De bestrijding van de
wateroverlast van het Vlooienveld lijkt goed te lukken. Met de storm zijn veel bomen gesneuveld door de
oppervlakkige worteling door de relatief dunne groeilaag waar zij in staan. In het jaarlijkse werkplan wordt
onder meer het schoonmaken van de paden en de herplanting van de bomen aangepakt.
Voor wat betreft het Frederikspark is besloten de hekken nog te laten staan tot april om de voorjaarsgroei
ongestoord haar gang te laten gaan, recent zijn er historische lantaarns geplaatst met LED-verlichting, het
tijdelijke drankverbod is nu permanent, het dreigende verbod op de losloop van honden is teruggedraaid en voor
evenementen in het park zijn gebruiksvoorwaarden in de vergunning opgenomen om de schade zoveel als
mogelijk te beperken. Verder zal de aansluiting met de griffietuin deze zomer gebeuren, komt het beeldje van de
Kleine Johannes ter hoogte van de Dokterswoning terug, zal het schelpenpas langs de Dreef worden opgeknapt
en komt het fietspad terug in een rechte lijn van rood asfalt.
In de Griffietuin is de opknapbeurt gestart. Ons bezwaar tegen de kapvergunning in de tuin is helaas niet
gehonoreerd.
Scholen, door Cora Gravesteijn.
De overlast voor de omwonenden van het schoolplein van de Dreefschool-dependance aan de Kleine Houtweg is
onverminderd groot. De maatregelen die eerder werden afgesproken om deze geluidsoverlast te verminderen zijn
nog niet nagekomen. Hopelijk worden deze in de toekomst alsnog uitgevoerd.
Wijkgesprek, door Cora Gravesteijn.
Afgelopen jaar is een viertal wijkgesprekken geweest tussen de gemeente en de wijkraad aan de hand van de
lijst met Focuspunten van de wijkraad (zie de website). In deze gesprekken komen de dagelijkse beheerzaken
aan de orde, zoals de situatie rond het Houtplein, kunst in de openbare ruimte, de parkeerdruk, het Frederikspark,
het ALDI-terrein, de Kleine Houtweg en de Maria Stichting.
Stichting Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen, door Cora Gravesteijn.
De stichting heeft in het afgelopen jaar samen met omwonenden enkele bezwaarschriften ingediend tegen de
verlening van de omgevingsvergunning voor de Kleine Houtweg 18.
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Wijkkrant en website, door Annemarie Broek.
De wijkkrant heeft inmiddels zijn 28e jaargang, de laatste jaren op A4 formaat met zo’n 20 pagina’s, 4 keer per
jaar. Getuige de reacties is de krant lezenswaardig, waar iedereen iets van zijn gading in kan vinden.
Wijkbewoners orden met nadruk uitgenodigd om zelf artikelen aan te leveren over wijkzaken en te reageren op
stukjes uit de krant.
Sinds eind 2012 bestaat er onder de naam @WijkkrantWelgel een twitteraccount voor actuele ontwikkelingen.
Eind 2013 is de vernieuwde overzichtelijke en interactieve website in de lucht, waar veel informatie te vinden is
over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijk. Ook de wijkkrant is daarop terug te vinden.
Financieel verslag 2013 en begroting 2014, door Barbara van Balen.
De inkomsten bestaan uit subsidie van de gemeente. Voor een deel afhankelijk van het aantal inwoners in de
wijk en bestemd voor kosten vergaderingen, de wijkkrant, kantoorartikelen, en dergelijke. En voor een deel voor
ondersteuning van allerlei bewonersprojecten. In 2013 heeft de wijkraad iets ingeteerd op haar bescheiden
vermogen. De advertentie-inkomsten van de wijkkrant hebben overigens een gunstige ontwikkeling.
De kascommissie bestaande uit Lyvia Ammerlaan en Ruud van Vessum heeft de kas gecontroleerd en adviseert
aan de vergadering om de wijkraad te déchargeren. Welk advies met algemene stemmen wordt overgenomen.
Beide leden van de commissie zijn bereid het komend jaar weer als kascommissie op te treden.
Barbara van Balen vertrekt uit de wijkraad, Job Sleegers is bereid haar functie over te nemen, hetgeen door de
vergadering bij acclamatie wordt goedgekeurd. Barbara krijgt een presentje voor haar meerjarige optreden in de
wijkraad.
Na de pauze volgt een tweetal presentaties.
Mariska Maarssen van Zorgbalans.
Mariska is wijkverpleegkundige en vertelt dat sinds eind 2013 een buurtteam van Zorgbalans in de
Vlietsorgstraat is gevestigd. Het buurtteam is voor alle verpleegkundige zorg, inclusief ondersteuning in de
activiteiten van het dagelijks leven (adl), wassen, aankleden, etc. Daarnaast zijn er ook specialistische teams voor
verzorging en ondersteuning bij hartinfarcten, hersenbloedingen (CVA), diabetes, longaandoeningen (COPD),
astma, kanker, etc. Men kan ook adviseren over allerlei hulpmiddelen, persoonsalarmering, en dergelijke. Het
servicepaspoort biedt een uitgebreid service- en cursuspakket. Zonodig wordt ook samengewerkt met het Loket
Haarlem, die een goed overzicht heeft over hulpverlenende instanties. De zorg kan rechtstreeks of via de huisarts
worden aangevraagd, het aantal uren is afhankelijk van de gestelde indicatie. Zelf zorg inkopen kan desgewenst
ook. In mei en juni volgen nog twee themaochtenden door Zorgbalans, nadere informatie volgt.
Lex Rietveld over het Hildebrandmonument.
In 1962 werd het Hildebrandmonument voor de eerste keer onthuld. De teloorgang van dit monument moge als
bekend worden verondersteld. De adviescommissie van de Haarlemmerhout en Frederikspark heeft het op zich
genomen om het monument in haar oude luister te herstellen, nu beter bestand tegen allerlei ongewenste
invloeden van buitenaf. Vandaar dat voor een bronzen uitvoering is gekozen. Ook de fontein wordt weer
hersteld. De wens is om nu ook verlichting aan te brengen. Om het vernieuwde monument mogelijk te maken is
een stichting opgericht. De gemeente Haarlem is bereid hiervoor 80.00 euro te investeren. De stichting moet
41.000 euro ophalen, wat op zo’n 8000 euro na gelukt is. Alle reden dus om aan te nemen dat het project
doorgaat. Het monument heeft altijd in de Haarlemmerhout gestaan, daarom is daar nu ook weer voor gekozen.
Cora Gravesteijn sluit uiteindelijk de jaarvergadering met dank voor alle bijdragen. Na afloop is er een drankje
en hapje voor alle aanwezigen. Zij herinnert er nog aan dat eens per 6 weken een openbare
wijkraadsvergadering gehouden wordt in het Carlton Hotel. De data staan in de wijkkrant en op de website..
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