Verslag wijkraadvergadering wijkraad Welgelegen van 8 juni 2015
tijd: 20.00u locatie: Carlton Square Hotel
Aanwezigen Wijkraad: Margo van Aarle (waarnemend voorz.), John van de Gevel, Udo
Kluijver, Cora Gravesteijn, Roel Ebbinge (notulist). Aanwezig wijkkrant: Jan Dekker
Afwezig met bericht: Jop Sleegers.
Overige aanwezigen: Rike Ruiter, Anna Eradus, Han Wassenberg, C. Grootmeijer, Tiny
Vergunst, Jack Knijn, Lyvia Ammerlaan.
ALGEMEEN
1) Opening en mededelingen.
MvA opent de vergadering en heet gasten en aanwezigen welkom.
2) Kennismaking Sociaal wijkteam Zuid-west.
Twee afgevaardigden van het wijkteam, Yvonne Laan en Remy Brankamp geven
inzicht in de taakstelling en werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam
heeft als opdracht om assistentie te verlenen aan mensen die tijdelijk de regie over
het leven kwijt zijn op het gebied van werk, inkomen , wonen, welzijn en zorg. Het
optreden geschiedt vanuit een preventieve houding en richt zich op alle
leeftijdsgroepen. Het wijkteam is multidisciplinair van opzet en zoekt samenwerking
met o.a. wijkraden.
Afgesproken wordt dat:
a) de werkgroep Onderlinge Betrokkenheid contact gaat houden met Soc.wijkteam
om evt samenwerking uit te werken
b) het Soc. wijkteam informatie aanlevert voor plaatsing op de website/in de
wijkkrant.
3) Verslag vorige vergadering.
Aanpassen in verslag van wijkraadvergadering 30-04-2015:
a) Jan Dekker wijzigen van aanwezig in afwezig
b) Onder Rondvraag, toevoegen aan opmerking van Jack Knijn: Geen melding bij
handhaving betekent ook: geen actie van handhaving(melding van
onregelmatigheden op nr 023-5114950)
4) Mededelingen en ingekomen post
geen
5) Communicatie.
a) Jan Dekker meldt dat de nieuwe wijkkrant bij de drukker ligt.
b) Cora vraag wat de aanleiding was voor gedachtewisseling met de redactie
wijkkrant, WG communicatie en penningmeester na de vorige
wijkraadvergadering. John legt uit dan de mogelijke aanpassing van beschikbare
subsidie de aanleiding was om te bespreken hoe er efficiënt met
communicatiemiddelen kan worden opgegaan. De gedachtewisseling heeft
opgeleverd dat:
i) de websites van wijkraad en wijkkrant worden samengevoegd.
ii) er voor een proefperiode een wijkgerichte facebookpagina wordt aangemaakt
(evaluatie op Jaarvergadering 2016)

iii) de wijkkrant voortgezet wordt.
6) Onderlinge Betrokkenheid
a) Het zomerfeest is omwille van een tekort aan vrijwilligers doorgeschoven naar
2016
b) Koffieochtenden bij het Hart café worden gecontinueerd
c) Werkgroep OB is in gesprek met gemeente en Margo van den Berg om
ondersteuning te verkrijgen voor het opzetten van een netwerk van
straatvertegenwoordigers.
d) Herfstborrel kan mogelijk samenvallen met onthulling van info-bord
Frederikspark of met de kick-off van de facebookpagina.
e) Wijkwandeling wordt momenteel uitgewerkt.
7) Parkeren en Verkeer
Cora meldt dat door de gemeente een nieuw parkeerplan is aangekondigd dat
momenteel wordt uitgewerkt. Een inspraakprocedure gaat daarvan deel uitmaken.
8) Leefbaarheid in de buurt
a) Het project “Haarlem Groener” is op de website geplaatst.
b) Verbetering Tempelierstraat. Alle aanmerkingen en oplossingen van de
wijkbewoners en wijkraad zijn afgewezen. Er volgt nog een gesprek tussen
bewoners, wijkraad, handhaving en politie.
c) Ondergrondse afvalinzameling. Bewoners worden momenteel officieel
geïnformeerd over de plannen en de bezwaarprocedure is daarmee gestart.
Afhankelijk van het aantal bezwaren kan over ongeveer 6 weken begonnen
worden met plaatsing. De bouwvak kan de plaatsing mogelijk vertragen.
FOCUSPUNTEN
9) Omgeving Dreef-Houtplein
Nieuwe variant inrichting Dreef ligt bij de wethouder en moet de procedure in.
10)Omgeving Frederikspark
a) Het beheerplan is bijna gereed, overleg met de Dreefschool staat gepland op 19/6
b) Plaatsing info-bord F-park is eind augustus voorzien
c) Landelijke website Monumentale Bomen is operationeel
11)Omgeving Tempelierstraat
De zienswijze om het ALDI-terrein op te nemen in het gebiedsbestemmingsplan is
door de gemeente afgewezen. Het wachten is nu op een postzegelbestemmingsplan
ALDI terrein.
12)Omgeving Kleine Houtweg
a) De wijkraad gaat niet in beroep tegen de uitslag van het ingediende bezwaar
tegen HART.
b) Lyvia Ammerlaan meldt dat er nu alleen cursussen zonder muziek worden
gegeven maar dat die situatie in de toekomst kan wijzigen. Een aantal
omwonenden gaan doorprocederen bij RvS.

c) Er ligt een uitnodiging van de nieuwe directeur van Hart om kennis te maken met
de wijkraad, binnenkort zal een afspraak worden gemaakt.
13)Omgeving Mariastichting
geen voortgang te melden. Margo zal initiatief nemen richting gemeente om achter
de stavaza te komen.
14)Samenvatting besluiten
nvt
15)Rondvraag en sluiting
a) Jack Knijn vraagt naar de resultaten van de enquête m.b.t. Bpop. Deze zijn
inzichtelijk op de website
b) Lyvia geeft aan dat de voorgenomen aanpassing van de aansluiting
Buitenrustlaan (van de brug) op de Rustenburgerlaan zal uitnodigen om het
busverkeer nog sneller te laten rijden. Afgesproken wordt dit op het wijkgesprek
en via de WG verkeer te communiceren met gemeente.

Besluiten en actiepunten

datum

besluit

Datum

actie

23-03-2015 Bekijken of becommentariëren concept verordening Margo
wijkraden nog zinvol is
23-03-2015 Cora Yfke mailen over Dreef en fietsenrekken
Margo
23-03-2015 Publicatie vooroverleg BP Alditerrein in de gaten
Allen
houden
17-02-2015 Zoeken naar goede vergader- en andere ruimtes. Er is Allen
overigens een toezegging van Hart om de ruimtes
daar te gebruiken als deze gereed zijn.
23-06-2014 Werkgroep communicatie probeert (jonge)leden te Werkgroep
werven
23-06-2014 Pilot voor reactieplatform met 1 onderwerp
Roel
voorbereiden
13-10-2014 Infobord Fred. Park ism met Rita Grothuis en
Udo
adviescie. HH
12-01-2015 Bewaken plan aanpassing verkeersborden rond
Udo & Jop
Mariastichting
12-01-2015 Gaan buslijnen met de oude nummers 175 en 176
Jop
weer over Kamperlaan rijden?
30-04-2015 Contact wethouder/gebiedsverbinder parkeerbeleid Jop
30-04-205

Telefooncellen Houtplein inzetten voor communicatie Roel
en BUUV
30-04-2015 Bezoek receptie Hart ivm. wisseling directeur
Roel & John

30-04-2015 Emailadressen van Mariastichtingbewoners proberen Werkgroep +
te verkrijgen
Margo
30-04-2015 Antwoord dhr. Viersma op zijn vragen
John
30-04-2015 Stavaza Dreef/Houtplein nagaan bij wijkwethouder

Margo

30-04-2015 In sept. overleg met burgemeester en wethouder over Udo
BVP
30-04-2015 WOB-procedure gebouw Tempeliersstraat
Arend-Jan
30-04-2015 Mailtje naar Pothof over voortgang Vredenburgh

Margo

08-06-2015 WGOB houdt contact aan met Sociaal wijkteam ZW

John

08-06-2015 Sociaal wijkteam levert tekst aan en presenteert zich
op website en wijkkrant
08-06-2015 De herfstborrel combineren met onthullen infobord
F.Park en/of kick-off facebook
08-06-2015 Effecten van voorgenomen aanpassing van de
aansluiting Buitenrustlaan (van de brug) op de
Rustenburgerlaan op busverkeer bespreken in
wijkgesprek en WG verkeer

Wijkkrant/
Jan
WGOB
WG Verkeer
en
wijkgesprek

