Concept Verslag vergadering wijkraad Welgelegen 11 januari 2016
Aanwezig wijkraad: Cora Gravesteijn (VZ), Margo van Aarle (WVZ), John van de Gevel, Udo
Kluijver, Roel Ebbinge (verslag)
Aanwezig Wijkkrant: Jan Dekker
Aanwezig wijkbewoners: Jack Knijn, Mieke de Booy (m.booy1@kpnplanet.nl)

1.
-

Opening en mededelingen
Margo opent de vergadering.
Cora meldt de noodzaak van het tijdig nemen van maatregelen voor het
voorkomen van meeuwenoverlast

-

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld na de verduidelijking
van pt 11, het betreft de kruising Kleine Houtweg/Rustenburgerlaan
M.u.v. actiepunt 1 worden de actiepunten afgevoerd. Actiepunt 6 krijgt een vaste
plaats onder focuspunt Tempelierstraat

-

2.

Mededelingen, ingekomen post
Ingekomen brief van Patrick Vlegels betreffende het voornemen een deel van de
popschool onder te brengen bij Hart.

3.
-

Jaarvergadering: 16 februari 2016
De uitvoering van de jaarvergadering (JV) wordt overeenkomstig de uitvoering
van 2015. D.w.z:
Jaarverslagen worden uitgewerkt en door de werkgroepvoorzitters avant 1 febr
aangeleverd aan Jan Dekker ter plaatsing op de website
Op 2 februari worden middels de nieuwsbrief en de website wijkbewoners
geattendeerd op de jaarvergadering en de relevante stukken op de website.
Tijdens de jaarvergadering krijgen de voorzitters van de werkgroepen kort (5 min)
de tijd om (punten uit) hun jaarverslag te presenteren (incl. gelegenheid tot
interactie)
Na de pauze is er een presentatie “ Welgelegen anno 2066”
Voor de JV worden d.z.v de voorzitter uitgenodigd: College, Moira Faber, Lex
Wijnbeek, wijkagenten, naastgelegen wijkraden, sociaal wijkteam.

-

Cora Gravesteijn kondigt aan op de aanstaande jaarvergadering af te treden als
voorzitter van wijkraad Welgelegen.
4.
-

Communicatie
De website is afgelopen jaar veelvuldig bezocht. Naast korte tot zeer korte
bezoeken hebben 900 bezoekers de site langer dan 3 minuten geraadpleegd.
Voorzitters worden verzocht hun informatie actueel te houden, dit is geen taak
voor de webmaster.
De wens wordt geuit tot het opzetten van een fotoarchief van de wijk, mogelijk via
de facebookpagina. (Leo de Graaff is heeft mogelijk foto’s en kundigheid?)

-

5.
-

-

Onderlinge Betrokkenheid
Roel doet verslag over de voortgang en de eerste bijeenkomst van
contactpersonen burenhulp.
John doet verslag van de succesvolle kerstborrel in de Twijnderslaan en er
wordt besloten €250 aan de organisatie daarvan over te maken.
Er is een voornemen om het zomerfeest in een ander jasje te gieten. Op kleinere
schaal en min of meer conform de Kerstborrel op straatniveau. Een wijkfeest
wordt niet uitgesloten maar door de eenvoud en gebrek aan vrijwilligers heeft
kleinschaligheid de voorkeur.
Moira Faber gaat een werkconferentie houden met als doel een idee te krijgen
hoe de onderlinge betrokkenheid er in Haarlem ZW er over 5 jaar uit ziet. John
en Roel gaan daaraan deelnemen.

6.
-

Parkeren en verkeer.
Fietsparkeren, de bijeenkomsten volgen in de komende weken (Roel, Joke)
Cora maakt melding van de bordenchaos rondom KHW

FOCUSPUNTEN
7.

Omgeving Dreef-Houtplein.
Eind 2016 is de uitvoering van de herinrichting Dreef/oostzijde Houtplein (incl
speelvoorziening Dreef) voorzien. Moira Faber en M. Kaldenhoven nemen het
voorstel van de wijkraad over om de knip (als proef) op te nemen in het
herinrichtingsplan. Zij nemen actie.

8.

Omgeving Frederikspark
Kleine werkzaamheden door Liander zijn in de komende periode voorzien.

9.

Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
Het initiatief om met bewoners en ondernemers vordert (te) langzaam, de
urgentie bij bewoners wordt niet gevoeld.

10.
-

Omgeving Kleine Houtweg
Foute Verkeersborden Kleine Houtweg blijven aandachtspunt
HART: de wijkraad staat op het standpunt dat de directe omgeving de uitbreiding
van activiteiten door Hart niet aankan wegens omgevingsbelasting (o.a.
parkeren) en geluidbelasting.
Jop zal aanwezig zijn bij de RvS behandeling van het proces van aanwonenden
tegen Hart

-

11.
-

Omgeving Mariastichting
Bij Vredenburg – Bellevue vinden werkzaamheden plaats. Cora doet navraag wie
er toezichthouder is op de monumentale status van de gebouwen

12.

Samenvatting besluiten
zie onder afspraken en besluiten

13.

Rondvraag en Sluiting

Afspraken/besluiten
Afspraken
1 Cora gaat een aanvraag doen bij parkeerbeheer voor het parkeren van mantelzorgers.
Besluiten
1 Een financiële bijdrage van €250 is toegezegd aan de organisatie van de Kerstborrel
2 De wijkraad staat op het standpunt dat de directe omgeving de uitbreiding van
activiteiten door Hart niet aankan wegens omgevingsbelasting (o.a. parkeren) en
geluidbelasting.

