Verslag vergadering Wijkraad Welgelegen dd 31 augustus 2015, Carlton Square hotel.
Aanwezig: Margo van Aarle (voorzitter), Cora Gravesteijn, Roel Ebbinge, John van de Gevel, Jop
Sleegers, Udo Kluijver (notulist)
Wijkkrant/Website: Jan Dekker.
Wijkbewoners: Lyvia Ammerlaan, Christy Grandia, Erik Haverkorn, Guus Jansen, Jack Knijn, Kees
Koks, Betty Radema, Johan Roerdomp, Rike Ruiter.
Gemeente: Ingrid Hamer
1.

Opening en mededelingen
· De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
· UK notuleert.

2. Zonnepanelen in Welgelegen?
Guus Jansen geeft een uitgebreide toelichting op het project Ramplaankwartier. Een
interessant energieproject om een steentje bij te dragen aan het streven naar
klimaatneutraal Haarlem in 2030. De voorbereiding heeft 3 jaar hard werken gevergd.
Helaas pakt de gemeente niet een centrale rol in het coördineren. Om in het project te
kunnen deelnemen is 1 energieleverancier verplicht. Ook moet er een soort wijk
energiebedrijf worden opgericht. Voor de nodige plaatsingsruimte van panelen mag
gebruik worden gemaakt van gebouwen in de aangrenzende wijk. Voor Welgelegen is
Schalkwijk dan interessant. Een terugverdientijd van 15 jaar is mogelijk.
3. Verslag van 8 juni 2015
· Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
· de actielijst wordt flink opgeschoond.
4. Mededelingen/ingekomen post.
· mailpost is al rondgestuurd. JvdG deelt een aantal folders en krantjes uit.
5. Communicatie.
· Deadline van de wijkkrant is 1 september!
· Website. geen bijzonderheden.
6. Onderlinge betrokkenheid
· JvdG licht de afspraken met de nieuwe directeur van Hart, Frans Funnekotter, toe.
· koffie ochtenden tot ongeveer 25 deelnemers is mogelijk. Eerstkomende 14 oktober
· De jaarlijkse borrel(s) zijn mogelijk en de eerste wordt de “Herfst”-borrel 9 oktober.
· ook vergaderingen (wijkraad, werkgroep en jaarvergadering) kunnen daar plaatsvinden.
· een cursus of themabijeenkomst is met de manager bedrijfsvoering af te spreken.
7. Verkeer en parkeren
· Ingrid Hamer licht toe het voornemen om de Houtbrug en Houtplein te voorzien van fietsen
rekken. Achtergrond is om de overlast van fietsparkeren in de Grote Houtstraat te verminderen.
3 van de 4 vleugels/oren van de brug zouden dan met rekken worden volgezet. Vanuit de
vergadering wordt gevreesd voor chaotisch parkeren op de brug, zodat voetgangers in het
gedrang komen. Bovendien wordt het zicht op de fraaie natuurstenen aanzetten van de brug
belemmerd. Bij het Italiaans restaurant zouden ook nog 2 parkeerplaatsen moeten worden
opgeofferd voor fietsenrekken. Dat terwijl de rekken aan de Gasthuissingel om de hoek ook al
slecht worden gebruikt. Fietser is niet bereid een stukje te lopen. Gevoelen van ongenoegen,
omdat met dit soort snipper voorstellen het zicht op en samenhang met de gebiedsvisie wordt
zoekgespeeld. Er komt nog een officiële inspraakronde.
· De voorgestelde nieuwe ronde voor het parkeren in Haarlem geeft weinig vertrouwen. Er wordt
door de gemeente ingezet op modernisering van het parkeren, zonder zicht te geven op de kosten
en inkomsten nu afgezet tegen die in het nieuwe regime. Er is een businessplan nodig en niet
alleen de bezuinigingen van stal halen om het parkeerregime te wijzigen. Wijkraad zal hierover
een brief aan de wethouder sturen.
· a.s. donderdag is in de commissie beheer van de gemeente het fietspad langs de Dreef aan de
orde. UK zal daar gesteund door Lyvia inspreken over de voorkeursvariant 1 en tevens als
wisselgeld voor ons de knip bepleiten (notulist: het punt is van de commissie agenda gehaald tot
nader order).
· er is een verzoek binnengekomen over het opnieuw aanbrengen van een
voetgangersoversteekplaats Kamperlaan bij de oude ambulance uitrit van de Mariastichting (ter
hoogte Vlietsorgstraat). UK meldt dat hierover al eerder bij de gemeente is gecommuniceerd.
Wegens frustratie van de groene golf , hoge kosten van nieuwe verkeerslichten en de
mogelijkheid om bij de Kleine Houtweg gereguleerd met verkeerslichten over te steken heeft de

gemeente dat afgewezen. Werkgroep verkeer gaat nog een poging wagen, alsook zal dit in het
wijkgesprek opnieuw worden aangekaart.
Focuspunten

8. Omgeving Dreef-Houtplein
geen nieuwe ontwikkelingen. Discussiepunten zijn al bij punt 7 aan de orde geweest.
9. Omgeving Frederikspark
· Beheerplan F-park: UK meldt dat gesprekken met de school hebben plaatsgevonden. Er is een
afspraken lijstje gemaakt over beperkt gebruik van het park en het speelrond op de Dreef. De
grasstroken bij het oorlogsmonument en naar de voormalige dokterswoning zullen op een of
andere manier worden afgeschermd. Een voorstel gaat naar de adviescommissie Haarlemmer
Hout en Frederikspark. Daarna kan dan het beheerplan worden vastgesteld.
· Voorstel plaats infobord F-park bij de visboer is in principe akkoord. Planning voor de plaatsing
is 26 september.

10. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
· Alditerrein: De waardestelling van het huidige gebouw is gereed. Behoud wordt aanbevolen.
Projectontwikkelaar is het daarmee niet eens. De gesloten realisatieovereenkomst en
vaststellingsovereenkomst zonder de cultuurhistorische voorbehouden moeten worden
nagekomen. Jeroen van Spijk moet opnieuw om tafel met projectontwikkelaar. Hoe het staat met
de vergoeding voor overdracht terrein aan HBB is onduidelijk.
11. Omgeving Kleine Houtweg
. de nogal plompverloren ingevoerde wijziging van de kruising Kleine HoutwegRustenburgerlaan/Frederiksparkweg leidt tot verwarring. Stad uit is het verkeerslicht
voor linksaf gewijzigd door de links af pijlen in die lichten te verwijderen. Het is nu
een gewoon verkeerslicht geworden. De linksaffers moeten wachten op
tegemoetkomend verkeer op de Rustenburgerlaan. Dat is de verkeersdeelnemers niet
erg duidelijk en vooral voor jonge fietsers verwarrend en dus gevaarlijk. Het simpel
met een bord aanduiden, dat de verkeerssituatie is gewijzigd is onvoldoende. Truus
Cohen heeft hierover een mail aan de wijkraad gestuurd. Dit wordt meegenomen in
het wijkgesprek.
12. Omgeving Mariastichting
· Vredenburgh/ Bellevue: De nodige twijfels blijven over het spoedig starten. Na de zomer is nog
steeds niet gestart. MvA zal de gemeentelijke juriste, Elsbeth Knaape , nogmaals per brief hierop
wijzen. Het zou kwalijk zijn als door verval Pothof de kans krijgt het predicaat rijksmonument
eraf te krijgen.
13. Samenvatting besluiten.
Zie hieronder.
14. Rondvraag en sluiting
· voor de website heeft Jan Dekker de verslagen van de wijkgesprekken nodig. Roel/Udo zorgen
dat die, zodra ontvangen, naar Jan gaan.

Besluiten en actiepunten
datum

besluit

31-08-2015

De herfstborrel 9/10 krijgt thema: enkele pitches van bewoners

31-08-15
31-08-15

brief aan College over inspraak parkeren
brief aan Elsbeth Knaape over Vreedenburgh/Bellevue

Cora
Margo

datum
16-02-15
30-04-15

actie
Volgen van de voortgang rondom Vredenburg en Bellevue
Telefooncellen Houtplein inzetten voor communicatie en BUUV

actiehouder
Margo
Roel

12-01-15

Bewaken ontvangen plan aanpassing verkeersborden rondom
Mariastichting.

Udo en Jop

30-04-15

E-mail adressen van Mariastichting bewoners proberen te krijgen

werkgroep en
Margo

