Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd 12 januari 2015, Carlton Square hotel.
Aanwezig: Margo van Aarle (voorzitter), Roel Ebbinge, John van de Gevel, Jop Sleegers (verslag),
Udo Kluijver, Jan Dekker, Jack Knijn, Rike Ruiter, Wilko de Bruin, Lyvia Ammerlaan, Martijn
Snoek en Charissa Muntenaar.
Cora Gravesteijn met kennisgeving afwezig.
1. Opening en mededelingen
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
 Agenda wordt met toevoeging van de begroting vastgesteld.
 De opvolger van Ingrid Hamer wordt Moira Faber (mfaber@haarlem.nl)
2. Verslag van 24 november 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen/ingekomen post.
 Brief van buurtbewoner Kevin Vierhout over het feit dat de banden van zijn auto in de
Welgelegenstraat enkele keren zijn lekgestoken. De Wijkraad betreurt het dat dit de heer
Vierhout is overkomen, maar ziet geen rol en geen mogelijkheden voor de Wijkraad
weggelegd in deze kwestie. Het betreft een individuele actie die naar mening van de
Wijkraad het beste door de politie kan worden behandeld.
 Brief van wethouder J. van der Hoek d.d. 16-12-2014 over een stadsbrede werkconferentie. Wordt verder behandeld door de werkgroep Onderlinge betrokkenheid.
4. Communicatie.
 Wijkkrant is net verschenen. Op weg naar de volgende.
 Website. Moet dringend geactualiseerd worden. Actie leden Wijkraad.
 Naamgeving, agenda en focuspunten in Wijkraadvergadering strookt niet met website.
Het is aan te raden dit gelijk te trekken. Actie werkgroep Comm.
5. Jaarvergadering 2015
 Draaiboek 2014 is nog beschikbaar. Aanpassen naar 2015. Actie werkgroep Comm.
 Besloten wordt om dit jaar geen pitches te houden. Wel een nadere toelichting op het
onderwerp parkeren. Uitnodigen Alex Vermeulen of bijvoorbeeld Stefan Westerman om
een toelichting te houden. Actie Jop.
 Margo legt de ruimte vast (Provinciehuis). Actie Margo.
 Begroting 2015. Concept d.d. 07-01-2015 akkoord met als opmerking dat er nog geen
budget van de Wijkraad voor het Kinderfeest wordt opgenomen. Dit bedrag wordt als
“onvoorzien” opgenomen. Het idee hierachter is dat het Kinderfeest uit zichzelf kostendekkend moet zijn, zoals in de voorgaande jaren is gebeurd. Zie verder “Leefbaarheid in
de buurt”
6. Sociale betrokkenheid
 Op 20-01 is een koffieochtend voor wijkbewoners georganiseerd.
 Om de onderlinge betrokkenheid op gang te brengen/ te ondersteunen wordt uitgezocht
of het haalbaar is om straatvertegenwoordigers te vinden en hierbij te betrekken. Actie
werkgroep OB.
 Ook wordt uigezocht of er subsidie is om een coördinator aan te stellen. Bijvoorbeeld
Margo van de Berg. Actie werkgroep OB.
 Wellicht interessant om Margo van de Berg op de Jaarvergadering te laten spreken? Actie werkgroep OB.
7. Leefbaarheid in de buurt







Kinderfeest. Omdat de gemeente de subsidie van 1500 euro naar 500 euro heeft verlaagd
is er een gat in de begroting van het Kinderfeest ontstaan. Een tijdelijke werkgroep met
Charissa, Martijn, Roel, John en Jop zal bekijken of een alternatieve manier van financiering mogelijk is. Actie John.
Parkeren. Als reactie op de uitslag van de eigen parkeerenquête heeft de gemeente een
brief aan de Wijkraad gezonden waarin staat vermeld dat het belanghebbendenparkeren
wordt gewijzigd naar fiscaal parkeren incl. de mogelijkheid voor niet-wijkbewoners om
tegen betaling in onze wijk te parkeren. Op 07 januari heeft de Wijkraad een brief aan de
gemeente, Raad en College verzonden met het verzoek om nadere informatie. Afwachten
reactie.
Ondergrondse containers. In het deel van de wijk waar nog geen ondergrondse containers zijn, zal Spaarnelanden nog een brief rondzenden waarop de concept locaties van
de containers zijn aangegeven. Hierna volgt een informatieavond en kan inspraak
plaatsvinden. Op dit moment nog geen actie voor de Wijkraad.

Focuspunten
8. Omgeving Houtplein
 Herinrichting Dreef/ Schelpenpad. Er komt een second opinion onderzoek naar het verleggen van het fietspad richting de Dreef ipv richting het schelpenpad. De brief hierover
is de Wijkraad onbekend. Margo informeert bij de gemeente. Actie Margo.
9.

Omgeving Frederikspark
 Beheerplan. Nog bij de gemeente (Annemariecke Schneider) in behandeling.
 Kleine Johannes. Het beeld van Kleine Johannes komt terug en wel in het driehoekje bij
de ingang van de Griffietuin. De aanwezige vuilnisbak en de bank zullen daartoe verplaatst worden naar de zijkant van de woning.

10. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014. De Wijkraad heeft zienswijzen ingediend. Status van procedure nu onduidelijk. Margo gaat na.
 Alditerrein/ HKB gebouw. Onder andere naar aanleiding van de brief van de Wijkraad is
binnen de gemeenteraad discussie ontstaan over de tussen de gemeente en de ontwikkelaar te sluiten Realisatieovereenkomst. De Raad heeft hier nog geen goedkeuring aan
verleend en aangehouden. Blijven volgen.
 Leefbaarheid Tempelierstraat. In het wijkgesprek van 25-11 is afgesproken dat de Wijkraad hierover een stuk aan de gemeente aanlevert. Dit is ook gebeurd. Nog geen reactie
ontvangen. Dit stuk wordt – naar verwachting – behandeld door Moira Faber Bewaken.
Suggestie is om dit in te brengen bij de Commissie Beheer. Actie Roel/ Margo.
11. Omgeving Kleine Houtweg
 HART. Het beroep in de zaak HART is op 7 januari 2015 behandeld. De afwezigheid van
een vertegenwoordiger van de Wijkraad werd betreurd, maar door omstandigheden kon
er niemand van de Wijkraad aanwezig zijn. Over 6 weken zou de uitspraak moeten zijn.
12. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh/ Bellevue. De gemeente heeft een dwangsombesluit doen uitgaan. A.s.
woensdag vindt de hoorzitting plaats waarin het bezwaar van de eigenaar wordt behandeld. Er is enige twijfel over de juridische houdbaarheid van het besluit van de gemeente.
De vraag is ook of de gemeente het besluit op per 01-02 een dwangsom op te leggen en
te innen kan/ zal handhaven.
 Tijdelijke werkgroep Vredenburgh/ Bellevue. Deze gaat door om druk op de ketel te
houden en eventuele alternatieve invullingen te onderzoeken. Udo verzorgt de informatie tbv de website. Actie Udo.

13. Samenvatting besluiten.
Zie hieronder.
14. Rondvraag
 Rike Ruiter merkt op dat zij de drempel nabij de ingang van de parkeergarage van de Mariastichting als te hoog ervaart. Dit wordt door de andere aanwezigen niet zo ervaren.
 Elke woning krijgt een tijdelijk Energielabel.
 De vuilnisbakken waren op 02-01 vol.
Besluiten en actiepunten
datum

besluit

24-11-2014

Jaarvergadering vindt plaats in Provinciehuis. Datum volgt

24-11-2014

bij de gemeente kenbaar maken, dat slotmanifestatie Serious Request een ėėnmalig festijn mag zijn met afsluiting
Frederikspark, voldoende toiletten en max geluidniveau
van 80 dBA
Cora Yfke krijgt drie berichten: 1. overwegingen herinrichting Dreef, 2. verzoek knip Houtplein en 3. verbetering
situatie in Wagenmakerslaan

24-11-2014

12-01-2015

Op de jaarvergadering wordt de conceptbegroting d.d. 0701-2015 gepresenteerd zonder budget voor het Kinderfeest. Dit bedrag wordt als “onvoorzien” opgenomen.

12-01-2015

Er wordt een tijdelijke werkgroep ingesteld om te bekijken of het Kinderfeest financieel haalbaar kan worden
gemaakt.

12-01-2015

Op de jaarvergadering wordt extra aangedacht besteed
aan het onderwerp parkeren en Onderlinge betrokkenheid. Getracht zal worden om hiervoor sprekers te regelen.

datum

actie

actiehouder

17-02-2014

Voorzitters werkgroepen moeten projecten op website
actualiseren

voorzitters

17-02-2014

Zoeken naar goede ruimte om vergadering Wijkraad en
andere avonden te houden.

doorlopend

23-06-2014

Werkgroep Communicatie zorgt voor ledenwerving van
(jonge) leden
Pilot voor het reactieplatform met 1 onderwerp voorbereiden met WG Communicatie

doorlopend

23-06-2014

Roel

13-10-2014

Frederikspark: Kleine Johannes, info bord, Beheerplan.
Bord i.s.m. Rita Grothuis en Adviescie

Udo

13-10-2014

Gelegenheidswerkgroep Vredenburgh/Bellevue volgt
voortgang restauratie actie

Jop, Margo,
Christy,Udo

24-11-2014

overwegingen herinrichting Dreef, knip Houtplein en
verbeteren Wagenmakerslaan sturen aan Cora Yfke

24-11-2014

vooroverleg met Spaarnelanden over ondergrondse con- Roel en Udo
tainers

24-11-2014

Margo

Leefbaarheid Tempelierstraat onder aandacht brengen/ Roel en Udo
houden bij gemeente.

12-01-2015

HART verzoeken om nulmeting geluid te maken incl.
school. Is dit uitgevoerd?

Cora + Margo

12-01-2015

Bewaken ontvangen plan aanpassing verkeersborden
rondom Mariastichting.

Udo en Jop

12-01-2015

Buslijnen 175 en 176 (oude nummering); gaan/ zouden
deze weer over de Kamperlaan gaan/ kunnen rijden?

Jop

