WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d. 03-10-2016
Aanwezigen
Wijkraad:

John van de Gevel (vz), Roel Ebbinge, Udo Kluijver
(verslag)
Wijkkrant en website: Jan Dekker
Bewoners:
Jack Knijn, Ineke Eschbach, Jan Luyken, Tini Vergunst, Cora Gravenstijn
1. Opening en mededelingen
Bart Wernik, Margo Van Aarle en Jop Sleegers zijn afwezig en John neemt het voorzitterschap nu waar. Hij opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Cora wil graag zaken overdragen zoals haar functie in de stichting. Daartoe zal eerst de nieuwe voorzitter moeten worden gekozen in de algemene ledenvergadering. John zal de Kamer
van Koophandel inlichten over de beoogd voorzitter. De heer Wernik is al wel door de wijkraad aangewezen als voorzitter. Dit besluit wordt heden in het verslag opgenomen en daarmee
geformaliseerd.
er is geen ingekomen post.
2. Verslag vorige vergadering ( 29-08-2016)
Het verslag wordt goedgekeurd.
Acties: 160509-06 blijft, zie actie voor Margo
160509-07 blijft, zie acties
160509-09 blijft, Ineke Eschbach: Directeur school reageert nog niet, gaat hier achteraan,
zie acties
160627-02 blijft, zie acties
160627-03 blijft, zie acties
160829-03 kan weg
160829-04 blijft, in wijkgesprek melden
160829-05 kan weg
160829-06 beantwoord, kan weg
160829-07 blijft, in wijkgesprek
160829-08 blijft, in wijkgesprek
160829-09 blijft tot er een meetresultaat ligt
160829-10 blijft
3. Communicatie
Jan vraagt of er meer artikelen van de wijkraad kunnen komen voor de krant.
John heeft samen met de voorzitter om de draagkracht binnen de wijk voor de wijkraadszalen
te vergroten. Binnenkort wordt er een actieplan verwacht. Agendapunt voor de volgende vergadering. Jan meldt in dat kader, dat blijkbaar veel mailadressen niet meer juist zijn. Hoe kunnen de personen achter die adressen geactiveerd worden om een nieuw adres te melden.
Roel meldt de datum van 1 maart 2017 voor de jaarvergadering. actieplan daarvoor op volgende agenda.
4. Onderlinge Betrokkenheid
er is een website burenhulp in Haarlem. Netwerk breidt zich uit en Omvang activiteiten
BUUV is groot, dat moet bekendheid krijgen. Platform Zuidwest werkt. Gemeente faciliteert.
Ineke wijst erop, dat gemeenschapsgeld goed moet worden besteed.

6. Parkeren en verkeer
Jop heeft de vergadering een stuk gestuurd, wat nog niet is gelezen door de leden. Jan van der
Zanden heeft gereageerd op het standpunt van Welgelegen.
over afsluiting Rustenburgerlaan tijdens vernieuwing van de bruggen komt nog overleg tussen
Jop en gemeente.
6. Dagelijks beheer
Luchtkwaliteit. in aanwezigheid van bewoners van de Stoeterij en overige punten komen in
het wijkgesprek van volgende week aan de orde.
7. Omgeving Dreef-Houtplein
Onderzoek knip. De werkgroep Verkeer moet dit nog aankaarten bij de gemeente.
8. Omgeving Frederikspark.
het initiatief van Erik Haverkorn om de hangplek bij de nooduitgang van de parkeergarage
Dreef onaantrekkelijk te maken wordt ondersteund. Spaarnelanden gaat bekijken of de (inmiddels voor een deel beschadigde) glasplaten kunnen vervallen.
9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
er komt een nieuw café bij. De overlast, ook die van slordig neergezette fietsen, neemt toe.
Melden in wijkgesprek, dat Handhaving hier te kort schiet.
10. Omgeving Kleine Houtweg
het initiatief voor de meting van de luchtkwaliteit moet van de bewoners komen. Meting is pas
zinvol als de bruggen zijn vernieuwd en het verkeer weer de oorspronkelijke routes kan berijden. Voor deze meting zou de wijkraad gelden uit de post bewonersondersteuning beschikbaar
kunnen stellen. De telgegevens van destijds moeten in het archief zitten. Werkgroep Verkeer
komt met concrete vraagstelling.
11. Omgeving Mariastichting
Vredenburgh Bellevue, geen bijzonderheden, het werk vordert langzaam.
Verkeersborden, er is wel wat aangepast, maar de verkeersborden kloppen wellicht nog
steeds niet. Zonder tekening kan niet worden nagegaan wat nog niet juist is. Udo houdt vol
met het streven dit voor elkaar te krijgen.
12. Rondvraag
Als er knelpunten in de wijk zijn, hoe verzamelen we dan de info? In de Leidse buurt is er ervaring. In wijkgesprek navragen.
Jack is van mening dat er gemeentelijk geld moet komen voor aanpak garage Houtplein. Bij
andere garages is dat al gebeurd en het probleem verplaatst zich naar het Houtplein.
Cora meldt, dat nieuwe wijkraadsleden inde openbare vergadering mogen worden benoemd
.Dat hoeft niet te wachten op de jaarvergadering. Joke Knol is gestopt en werving voor de vacature is nodig.

Besluiten

161003-01 Wijkraadleden besluiten Bart Wernik formeel aan te wijzen als voorzitter

Acties
160509-06

Nieuwbouw HKB-terrein. Bewaken bekend worden plannen en dan reactie formuleren.

Wijkraad

160509-07

Verbouwing Vredenburg-Bellevue. Contact zoeken met
eigenaar om project te mogen bekijken.

Wijkraad

160509-09
160829-01

Dreefschool. Overlast en gevaarlijke situaties m.b.t. fietsen auto parkeren van brengen en ophalende ouders. Contact opnemen met Dreefschool

Ineke Eschbach probeert opnieuw

160627-3

Leefbaarheid/onderhoud en onveiligheid omgeving Wagemakerslaan opnemen in wijkgesprek

Wijkgesprek/ Algemene wijkzaken

160829‐02

Luchtkwaliteit

Lyvia, Laurens, Jack en
de werkgroep verkeer

160829-04

Verkeersborden Mariastichting

Udo

160829-07

Gevaarlijke situatie KHW/Gasthuisvest

wijkoverleg

160829-08

Uitbreiding terras Zocher

wijkoverleg

160829-09

Uitzoeken welke politieke partij zich in wil zetten voor het wijkraad
meten van fijnstof in onze wijk

160829-10

Ontwikkeling Alditerrein volgende wijkraadsvergadering

wijkraad

161003‐01

stichtingsbestuur regelen

vz en secr

161003‐02

knelpunten in wijk inventariseren

Wijkgesprek/ Algeme‐
ne wijkzaken

161003‐03

nieuwe wijkraadleden werven

Communicatie

