WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag wijkraad Welgelegen d.d. 09-05-2016
Aanwezigen
Wijkraad:

Margo van Aarle (waarnemend vz), Jop Sleegers (verslag), Joke Knol,
Udo Kluijver, John van de Gevel, Roel Ebbinge
Wijkkrant en website: Jan Dekker
Bewoners:
Walter Toledo, Eline Toledo, Erik Haverkorn, Johan Roerdomp, Anja Russel,
Steven de Vilder, Ineke Langedijk, Bert Wernik, Bjorn Algra
1. Opening en mededelingen
 Aanwezig is de heer Wernik welke heeft aangegeven interesse te hebben in het lidmaatschap van
de Wijkraad.
2. Verslag vorige vergadering (04 april 2016)
 Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen, ingekomen post
 Bericht (email) van de heer J. van der Zanden d.d. 07-05-2016 met opmerkingen op/ voorstel voor
het Programma Modernisering Parkeren. Werkgroep VVP zal reageren. Actie werkgroep VVP.
4. Communicatie
 Wijkkrant/ website. De deadline voor de volgende wijkkrant is 01 juni a.s. De wijkkrant zal
verschijnen rond 01 juli.
 E. Haverkorn is van mening dat er meer betrokkenheid en participatie van de bewoners zou mogen
plaatsvinden en ijvert voor meer aandacht hiervoor. De Wijkraad onderschrijft dit maar zegt ook
beperkt te zijn in mogelijkheden en middelen hiertoe. Via alle tot de Wijkraad ter beschikking
bestaande middelen wordt getracht wijkraadsleden te werven en de participatiegraad te verhogen.
Dit onderwerp heeft de voortdurende aandacht van de werkgroep Communicatie.
5. Onderlinge Betrokkenheid
 Burenhulp. Dit is in december afgelopen jaar live gegaan en men is actief bezig met het werven
van straatvertegenwoordigers.
 Agenda voor bijeenkomsten m.b.t. onderlinge betrokkenheid:
o 19 mei om 10.30 is er weer een Koffieochtend in HART.
o 15 juni om 13.00 is er bijeenkomst met meerdere Wijkraden en andere betrokkenen om
kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t. Onderlinge Betrokkenheid. Georganiseerd door
Platform Zuidwest.
o 18 juni. Enkele buurtbewoners hebben aangegeven op deze datum een Buurtfeest te
organiseren. Verdere gegevens zijn (nog) niet bekend.
6. Parkeren en verkeer
 Aanpassingen van de parkeerregelingen op de laad- en losplekken bij Ekoplaza en Willie Wortel –
Staatscourant 25-03-2016. Bij het inwerking treden van de voorgestelde regeling mogen de
betreffende laad- en losplaatsen worden gebruikt voor parkeren buiten de periode van maandag
t/m zaterdag tussen 09.00u en 18.00u. Dit gaat ten koste van de mogelijkheid van laden en lossen
van de klanten van Willie Wortel (die geopend is tot in de nachtelijke uren). Dat resulteert er in
dat Willie Wortel klanten elders gaan (kort) parkeren, waaronder in het Wijde Geldelozepad, en






daarmee (de juist teruggedrongen) overlast weer zal toenemen. De omwonenden hebben hiertegen
bezwaar aangetekend, ondersteund door de Wijkraad. Dit omdat enerzijds de aanpassing van de
regeling nadelig is voor de omwonenden en anderzijds omdat er, in tegenstelling hetgeen de
gemeente beweerd, niet vanuit de omwonenden en niet vanuit de Wijkraad is verzocht om
aanpassing van de regeling.
Luchtkwaliteit omgeving Buitenrustlaan. Zowel de Wijkraad als enkele omwonenden vragen zich
af of de luchtkwaliteit bij met name de Buitenrustlaan wel voldoet aan de eisen. In het verleden is
de werkgroep VVP hier mee bezig geweest. De werkgroep zal dit punt verder oppakken. Actie
werkgroep VVP.
Fietsparkeren. Geen nieuws.
Programma Modernisering Parkeren. De gemeente heeft een pakket maatregelen samengesteld en
heeft dit op een Raadsmarkt d.d. 14 april gepresenteerd aan de gemeenteraad/ cie Beheer. Mede
aan de hand hiervan zal de gemeente in juni een uitgewerkt voorstel aan de cie Beheer ter
behandeling sturen. Daarna gaat het voorstel de inspraak in.

7. Dagelijks beheer
 Bij Spaarnelanden is een nieuwe relatiemanager: Maryse de Oliveira Martins.
 In de wijk zijn enkele lantaarnpalen en lichtbronnen van lantaarnpalen vernieuwd.
8. Omgeving Dreef-Houtplein
 Het is wachten op een besluit over de aanpassing van het fietspad langs het schelpenpad. De
verwachting is dat dit besluit einde van dit jaar wordt genomen.
9. Omgeving Frederikspark
 Bevrijdingspop. Op zich goed verlopen. Opruimen goed gegaan. Wijkraad blijft van mening dat er
te weinig gedaan wordt met de aanbevelingen van o.a. de Adviescommissie Haarlemmerhout.
Tevens de constatering dat de gemeente tijdens het evenement niet of niet voldoende controleert.
De gemeente neemt vooraf op en controleert achteraf/ bepaalt de schade. Hierdoor kan het
bijvoorbeeld voorkomen dat er aggregaten onder de kruin van bomen worden geplaatst waardoor
deze schade oplopen. De Adviescommissie, gesteund door de Wijkraad, zal blijven ijveren voor
een zorgvuldige omgang met de parken welke tevens Rijksmonumenten zijn. De Wijkraad wil
structureel betrokken worden in de evaluatie van Bevrijdingspop. Om dat te bewerkstelligen zal er
een gesprek met de betrokken wethouder en burgemeester worden aangevraagd. Besluit.
 Gezien de toename in zowel omvang van Bevrijdingspop als toename van aantal evenementen in
de parken (Houtfestival, Parksessies) is de Wijkraad van mening dat de belasting voor de parken te
hoog is.
10. Omgeving Tempelierstraat
 Overlast ervaren van Bevrijdingspop. Zal worden meegenomen in het gesprek met wethouder en
burgemeester mocht dat er komen.
 HKB-gebouw/ nieuwbouwplan HBB. Er is op dit moment niets bekend over uitkomst van de
zitting omtrent het servituut. Volgens Erik Haverkorn is onderdeel van de deal tussen
omwonenden, gemeente en HBB dat de in- en uitgang van de nieuwe ondergrondse parkeergarage
aan de Tempelierstraat wordt gesitueerd. Dit is volgens hem een zeer onwenselijke situatie. Omdat
er geen plannen zijn gepresenteerd kan de Wijkraad hier feitelijk (nog) niets over zeggen/ melden
aan de gemeente. Zodra de gemeente of HBB plannen presenteert zal de Wijkraad een reactie
maken/ standpunt formuleren (met inbreng van bewoners/ omwonenden indien gewenst) en deze
aan de gemeente sturen. Actie wijkraad.
11. Omgeving Kleine Houtweg



Artikel in Wijkkrant over zitting Raad van State omgevingsvergunning HART. Meerdere
bewoners vragen zich af of de toonzetting in het artikel zo negatief had gemoeten gezien de relatie
tussen Wijkraad en HART. Immers, HART is een instelling die activiteiten ontplooit die van
waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Suggestie is om met HART in gesprek te gaan. De
schrijver van het artikel, Jop Sleegers, is aanwezig geweest bij de zitting en geeft aan dat de tekst
een goede weergave is van hetgeen besproken is tijdens die zitting. De Wijkkrant heeft daarnaast
ook de heer Funnekotter in de gelegenheid gesteld te reageren. Probleem bij deze kwestie is dat de
Wijkraad geen bezwaar heeft tegen HART an sich, maar dat zowel omwonenden als de Wijkraad
door de gemeente voor het blok zijn gezet door het besluit van de gemeente om HART aan de
Kleine Houtweg te vestigen. Er is geen overleg/ inspraak geweest, niet vooraf en niet tijdens de
procedure. Deze situatie deed zich ook al voor bij de vestiging van de dependance van de
Dreefschool ernaast. Ondanks dat de gemeente hoog opgeeft over inspraak en participatie van haar
inwoners is dit bij beide projecten niet gebeurd. Er restte de Wijkraad en omwonenden dan niets
anders om bezwaar te maken tegen de voor de vestiging van HART benodigde
omgevingsvergunning.
Omdat enerzijds de Wijkraad geen bezwaar heeft tegen de activiteiten van HART zelf én de
vestiging van HART aan de Kleine Houtweg een feit is zal de Wijkraad in de volgende Wijkkrant
een artikel plaatsen waarin nader wordt ingegaan op de relatie met HART. Besluit.

12. Omgeving Mariastichting
 Verbouwing Vredenburg - Bellevue. In een eerder stadium heeft de eigenaar aangegeven dat de
Wijkraad welkom is om de verbouwing te bekijken. De Wijkraad zal weer contact zoeken om een
afspraak te maken. Actie Wijkraad.
13. Rondvraag
 Erik Haverkorn geeft aan dat het goed zou zijn om voor het onderwerp parkeren contact te zoeken
met Auke Douma. De werkgroep VVP neemt dit mee. Actie werkgroep VVP.
 Ineke Langedijk geeft aan dat de situatie bij de Dreefschool aan de Kleine Houtweg gevaarlijke
situaties geeft: fietsen slordig geparkeerd, auto’s lukraak geparkeerd op de Baan,
Zadelmakerslaan, ouders die met de fiets zomaar de rijbaan opfietsen, en verzoekt de Wijkraad
hier iets mee te doen. De Wijkraad geeft aan dat er geen reguliere gesprekken zijn met de
Dreefschool, maar zal bekijken of en hoe dit kan worden aangegeven. Actie Wijkraad.

Besluiten
160404-01

Wijziging regime laad- en losplekken
Ekoplaza/ Willy Wortel.

160404-02

Luchtkwaliteit Buitenrustlaan eo.

160509-03

Bevrijdingspop.

160509-04

Relatie HART - Wijkraad

Acties
160414-01
160414-02

De Wijkraad ondersteund het bezwaar van
omwonenden hiertegen en zal zelf ook
bezwaar indienen.
De werkgroep VVP zal een brief sturen aan
de gemeente om de stand van zaken
hieromtrent op te vragen.
De Wijkraad zal een gesprek met de
wethouder en burgemeester aanvragen.
De Wijkraad zal een toelichtend artikel in
de Wijkkrant plaatsen mbt deze relatie.

Gesprek met kandidaat lid/ vz voor Wijkraad aangaan.
Bezwaar tegen besluit aanpassen parkeerregeling laad- en
losplekken indienen.

Cora/ Margo
Roel/ Cora

160414-03
160509-04
160509-05
160509-06
160509-07
160509-08

160509-09

Brief aan gemeente sturen over o.a. luchtkwaliteit
Rustenburgerlaan.
Reageren op email 07-05-2016 van dhr vd Zanden over
voorstel Modernisering Parkeren.
Luchtkwaliteit Rustenburgerlaan. Behandelt in cie Beheer dd
19-05-2016. Verder behandelen in werkgroep VVP.
Nieuwbouw HKB-terrein. Bewaken bekend worden plannen
en dan reactie formuleren.
Verbouwing Vredenburg-Bellevue. Contact zoeken met
eigenaar om project te mogen bekijken.
Programma Modernisering Parkeren. Formuleren reactie,
trachten andere wijkraden mee te nemen, ook contact met
Auke Douma.
Dreefschool. Overlast en gevaarlijke situaties mbt fiets- en
auto parkeren van brengen en ophalende ouders. Contact
opnemen met Dreefschool?

Cora
Werkgroep VVP
Werkgroep VVP
Wijkraad
Wijkraad
Werkgroep VVP

Wijkraad

