Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd 23 maart 2015, Carlton Square hotel.
Aanwezig: Margo van Aarle (voorzitter), Roel Ebbinge, Jop Sleegers, Udo Kluijver (notulist)
Wijkkrant/Website: Jan Dekker.
Wijkbewoners: Jack Knijn, Rike Ruiter, Ineke Eschbach.
Cora Gravesteijn en John van de Gevel met kennisgeving afwezig.
1.

Opening en mededelingen
 De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Cora komt voorlopig nog niet terug, ze gaat
binnenkort wel naar een nieuwe instelling. John ontbreekt ook even op de vergaderingen, maar
vervult wel de secretariaatstaak.
 UK notuleert.

2.

Verslag van 24 november 2014
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
 de actielijst wordt flink opgeschoond.

3.

Mededelingen/ingekomen post.
 de eerstkomende wijkraad vergadering staat gepland op 27 april. Wegens Koningsdag wordt de
datum verschoven naar 30 april. MvA neemt contact op met Nickie Clement van Carlton om dan
ruimte te krijgen.

4.

Communicatie.
 Distributie van de wijkkrant start 26 maart.
 Website. JD geeft enige statische info over bezoek site. Het is wenselijk dat de


werkgroep weer eens bij elkaar komt.
De jaarvergadering was goed georganiseerd. Jammer dat de opkomst zo gering is.

5.

Onderlinge betrokkenheid
 De koffieochtend vindt 14 april plaats in cafe Hart.
 De “Lente”- borrel wordt “Herfst”-borrel . De vergadering besluit dat in te steken met
het thema ”Sociale Betrokkenheid”.
 RE meldt, dat er al enkele wijkbewoners enthousiast zijn voor vrijwilligerswerk op het
Zomerfeest. Is nog niet voldoende, meer vrijwilligers zijn essentieel. Michael Snoek
van Parck is bereid de facilitaire kant te verzorgen.
 Het werven van straatvertegenwoordigers via wijkkrant, website, JV etc is gedaan.
Vacatures zijn opgenomen. Margo v.d. Berg zou (betaald) instructie aan de
vertegenwoordigers kunnen geven.

6.

Leefbaarheid in de buurt
 Tempeliersstraat: Moira Faber (gemeente) heeft de situatie in het overleg
Leefbaarheid/Veiligheid ingebracht. In het wijkgesprek geven de wijkagenten aan, dat
de openbare verlichting te kort schiet.
 Ondergrondse afval inzameling: geen bijzonderheden te melden. Proces van
Spaarnelanden loopt.


7. Wijkraden algemeen
Commentaar leveren op concept verordening op de wijkraden. MvA neemt
actie.
Moira Faber meldde dat er een platform mogelijk wordt opgestart. De
vergadering meent dat
voortouw bij de wijkraden dient te liggen.
Focuspunten
8. Omgeving Dreef-Houtplein
De wijkwethouder wordt opnieuw via de mail benaderd over de Dreef en de
mogelijke plaatsing van fietsenrekken op de Houtbrug. MvA stuurt mail met
naar de procesmanager Hanneke Beelen.

cc

9. Omgeving Frederikspark
 Beheerplan F-park: de concept reacties zijn van de gemeente ontvangen en gescreend.
Slotcommentaar is geleverd door UK.





De onder meer forse belasting van het park door de komende editie van B-pop is
aangekaart in de brief van de adviescommissie Haarlemmer Hout en Frederikspark. De
Burgemeester en Wethouder Cora Yfke-Sikkema zijn dringend verzocht om de
“eenmalige” uitbreiding nu niet meer toe te staan. WR conformeert zich daaraan en
reageert niet separaat. De vergadering besluit dat het eigenlijk nodig is om een
conditierapport voor het park en de bomen te laten maken, zoals destijds opgesteld door
de Bomenwacht in de Hout. Ook de Rijksdienst RME moet op de hoogte worden
gebracht van deze aantasting van het rijksmonument. UK neemt actie.
Voorstel plaats infobord F-park bij de visboer is in principe akkoord.

10. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
 Alditerrein: MvA heeft tijdens gesprek met wethouder Jeroen van Spijk gehoord, dat
hij weinig oor heeft naar een “groot” bestemmingsplan. Het wordt dus een
postzegelplan. Allen houden publicatie van vooroverleg over dit postzegeltje in de
gaten.
De waardestelling van het huidige
gebouw is binnenkort gereed. De vergadering besluit het behoud van het HKB-gebouw
als meningspeiling op te nemen en de wg Communicatie neemt daartoe actie.
De gemeente zal niet zo maar van HBB af kunnen, maar er is nog wellicht
ruimte
in de mediation.
11. Omgeving Kleine Houtweg
 HART. Er wordt nog op de uitslag van de beroepsprocedure gewacht. Over de
geluidmeting zal Moira Faber worden gevraagd, nadat MvA daarover JvdG en Lyvia
Ammerlaan heeft gepolst.
12. Omgeving Mariastichting
 Vredenburgh/ Bellevue: Pothof heeft aan MvA aangegeven actie te gaan ondernemen
voor de zomer. MvA houdt contact met hem en zal voortgang monitoren. De nodige
twijfels blijven over het spoedig starten.
13. Samenvatting besluiten.
Zie hieronder.
14. Rondvraag en sluiting
 Rike is best tevreden over de inhoud van de jaarvergadering. Niet over de geringe
opkomst.
 MvA meldt dat het nieuwe regime parkeren in mei gereed zal zijn om op tijd te kunnen
uitrollen
21.45 u wordt de vergadering gesloten.
Besluiten en actiepunten
datum

besluit

23-03-15

De herfstborrel krijgt als thema: Sociale Betrokkenheid.

23-03-15

RME op de hoogte stellen van aantasting rijksmonument
Frederikspark, mogelijk onderbouwd met rapport Bomenwacht .

23-03-15

Behoud HKB gebouw als meningspeiling op de website zetten.

datum

actie

actiehouder

23-03-15

Carlton vragen om vergaderruimte op 30/4

Margo

23-03-15

concept verordening op de wijkraden becommentariëren

Margo

23-03-15

Cora Yfke opnieuw mailen over Dreef en fietsenrekken Margo
Houtbrug

23-03-15

Bomenwacht polsen over een rapportage bomen en
grond Frederikspark
HKB-gebouw op website voor meningspeiling

23-03-15

Udo
WG Communicatie
Allen

23-03-15

publicatie vooroverleg b.p. Alditerrein in de gaten
houden

16-02-15

Volgen van de voortgang rondom Vredenburg en
Bellevue

Margo

16-02-2015

Vereenvoudigen van de tekst op de website mbt parkeren

Jop

16-02-2015

Contact opnemen met BUUV om te vragen of de vergaderdata van Roel
de wijkraad op hun informatie borden mogen worden geplaatst

16-02-15

Nagaan wat de stavaza is mbt herinrichting Houtplein

Margo

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

13-10-2014

Frederikspark: info bord, i.s.m. Rita Grothuis en Adviescie HH

Udo

13-10-2014

Gelegenheidswerkgroep Vredenburgh/Bellevue volgt voortgang
restauratie

Jop, Margo,
Christy,Udo

24-11-2014

Leefbaarheid Tempelierstraat onder aandacht brengen/ houden bij
gemeente.

Roel en Udo

12-01-2015

HART verzoeken om nulmeting geluid te maken incl. school. Is dit Cora + Margo
uitgevoerd?
Bewaken ontvangen plan aanpassing verkeersborden rondom
Udo en Jop
Mariastichting.
Buslijnen 175 en 176 (oude nummering); gaan/ zouden deze weer Jop
over de Kamperlaan gaan/ kunnen rijden?

23-06-2014

12-01-2015
12-01-2015

Roel

