Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd 05 oktober 2015
Locatie:
Aanwezig:

Carlton Square hotel
Margo van Aarle (voorzitter), Cora Gravesteijn, Roel Ebbinge, John van de
Gevel, Jop Sleegers, Udo Kluijver (notulist)
Wijkkrant/Website: Jan Dekker (afwezig met kennisgeving)
Wijkbewoners:
Lyvia Ammerlaan, Jack Knijn, Rike Ruiter, Joke Knol, mevr. Butter-Boddé.
1. Opening en mededelingen
 JSL notuleert.
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van 31 augustus 2015
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 Actiepunten:
o Herfstborrel; is meegenomen. Afgehandeld.
o Brief aan College over fietsparkeren; is verzonden. Afgehandeld.
o Brief aan E. Knaape Vredenburgh; geen brief. Per email vinger aan de pols.
Afgehandeld.
o Telefooncellen Houtplein als infobord. Gemeente heeft “onderzoek” gedaan naar
haalbaarheid. Niet haalbaar. Actiepunt wijzigen in zoektocht naar locatie voor zelf
te plaatsen informatiebord.
o Verkeersborden rondom Mariastichting. Ligt volgens de behandelend ambtenaar nu
bij Spaarnelanden. Onduidelijk wat dat dan betekend. Opnemen met
Spaarnelanden/ Gebiedsverbinder.
o Volgen voortgang Vredenburgh. Afvoeren als actiepunt, behandelen op agenda.
o Email adressen Mariastichting krijgen; emailadressen van Mariastichtingbewoners
die belangstelling hebben getoond zijn bekend bij Jan. Afvoeren.
3. Mededelingen/ingekomen post.
 Mailpost is al rondgestuurd. JvdG deelt een aantal folders en krantjes uit.
 Email wijkbewoner Anna Jochemsen dd 05-10-2015 over verkeerslichten verkeerspunt
Kleine Houtweg, Singel, brug. Werkgroep verkeer antwoordt.
 Persbericht Herman Korthout dd 25-09-2015 over niet organiseren Kerstzang 2015. Cora
antwoordt.
 Uitnodiging van Moira Faber dd 21-09-2015 voor bijwonen Platform Zuid/ West op 16-10.
John gaat er heen.
 Overige uitnodigingen/ mails bij agendapunten.
4. Communicatie.
 Wijkkrant is net verschenen.
 Vóór 25-11 moet de datum van de jaarvergadering 2015 (te houden in 2016) én de data
van de wijkraadvergaderingen 2016 bekend zijn !!
 Website. Geen bijzonderheden.
 N.a.v. oproep voor nieuwe leden is mevrouw Knol bij deze vergadering aanwezig ter
oriëntatie. Cora en John maken een afspraak met haar om nader kennis te maken.
 Facebook pagina is in de lucht. “Welgelegen in Haarlem” is de naam. Idee om op de
herfstborrel een laptop neer te zetten met die pagina.
5. Werkgroep Onderlinge betrokkenheid
 Herfstborrel/ najaarsborrel. Op vrijdag 09-10. Margo afwezig. Draaiboek doorgenomen.
Circa 4/5 bewoners/ personen zullen korte pitch houden. Cora doet het welkomstwoord.
 Zomerfeest 2016. De werkgroep wil een hernieuwde poging wagen om dit feest in 2016 wel
door te laten gaan.
 Opzetten/ aanjagen structuur Onderlinge Betrokkenheid. Gemeente heeft subsidie
beschikbaar gesteld voor inhuren Margo van den Berg. Bijvoorbeeld om te gaan weken met
straatvertegenwoordigers.
 Informatiebord. Zoeken naar locatie voor plaatsen eigen bord.
 Sociaal netwerk café. Uitnodiging voor bijeenkomst op 03-11. Werkgroep neemt actie.
 Brief wethouder Vd Hoek voor nomineren vrijwilliger vh jaar. Voorzover Wijkraad kan
overzien kunnen wij geen gegadigden aandragen.



Kerstmarkt Twijnderslaan. Bewoner Twijnderslaan heeft aangegeven wellicht Kerstmarkt te
willen organiseren. John neemt contact op. Indien kerstmarkt bedoeld is voor iedereen in
de wijk is de Wijkraad genegen bij te dragen in de kosten.

6. Verkeer en parkeren
 Inspraakreactie fietsparkeren rondom Grote Houtbrug is ingediend.
 Autoparkeren. Alex en Jop zijn aanwezig geweest bij de oriënterende/ soort inspraak/
ideeënavonden door gemeente georganiseerd. Veel ideeen en kennisuitwisseling met
inwoners. Gemeente heeft inmiddels de website www.haarlemparkeert.nl in de lucht om
resultaten, informatie en vervolg van het traject te communiceren.
 Voor alle tussentijdse aanpassingen/ quick wins rondom Houtplein (bijvoorbeeld nu het
fietsparkeren) moet worden getoetst aan de Gebiedsvisie Houtplein. Dit om te voorkomen
dat door tussentijdse aanpassingen de Gebiedsvisie zoals ooit vastgesteld niet meer kan
worden uitgevoerd tzt.
Focuspunten
7. Omgeving Dreef-Houtplein
 Herinrichting Dreef. Gemeenteraad heeft voorkeur voor variant 3. College moet nu met een
besluit komen. Afwachten.
8. Omgeving Frederikspark

Beheerplan F-park. Voorstel afscherming grasstroken bij het oorlogsmonument en naar
de voormalige dokterswoning moet nog naar de adviescommissie Haarlemmer Hout en
Frederikspark worden gestuurd. Daarna kan dan het beheerplan worden vastgesteld.
 Infobord Frederikspark is geplaatst.
9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel

Alditerrein. Geen nieuws.

Overlast Tempelierstraat. De door de bewoners aangedragen punten van overlast zijn
door de gemeente van tafel geveegd op wellicht één punt na. De gebiedsverbinder wil hier
wellicht toch over in gesprek. Roel pakt op. Zou ook door Margo vd Berg kunnen worden
opgepakt.

Roel nodigt de bewoners van de Tempelierstraat uit voor de borrel as vrijdag.

10. Omgeving Kleine Houtweg
 Geen bijzonderheden.
11. Omgeving Mariastichting
 Vredenbrugh/ Bellevue. Volgens de email van Elsbeth Knaape dd 17-09-2015 aan een
bewoonster van de Bellevuelaan zou dhr. Pothof opdracht hebben gegeven aan de
aannemer. Echter, tot op heden geen activiteiten waargenomen. Dit ook a.s. vrijdag bij
borrel onder de aandacht brengen.
13. Samenvatting besluiten.
 Financiële bijdrage aan Kerstmarkt Twijnderslaan mogelijk onder voorwaarden.
14. Rondvraag en sluiting
 Jack merkt op dat indien er vanuit de gemeente weer wordt gesproken of gerefereerd aan
de Gebiedsvisie, de eis moet zijn dat de Gebiedsvisie als document ook moet worden
verstrek.

Besluiten en actiepunten
datum

besluit

05-10-2015

Financiële bijdrage aan Kerstmarkt Twijnderslaan mogelijk onder
voorwaarden

datum
16-02-15

actie
Volgen van de voortgang rondom Vredenburg en Bellevue. Is
onderdeel agenda. Afvoeren als actiepunt.
Zoeken locatie zelf te plaatsen informatiebord.

actiehouder
afgehandeld

05-10-2015

Benaderen gebiedsverbinder/ Spaarnelanden omtrent stand van
zaken aanpassing verkeersborden rondom Mariastichting.

30-04-15

Udo en Jop /
Roel in
wijkgesprek
afgehandeld

E-mail adressen van Mariastichting bewoners proberen te krijgen.
Afvoeren. Emailadressen van geïnteresseerden zijn bij Jan bekend
via de website.
Datum van Jaarvergadering 2015 (in 2016) en
Werkgroep
Wijkaardvergaderingen aan redactie wijkkrant doorgeven vóór 25-11 communicatie
!!

05-10-2015

05-10-2015

allen

