WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d 12-12-2016
Aanwezigen
Wijkraad:
Wijkkrant:
Bewoners:

Bart Wernik (VZ) John van de Gevel, Udo Kluijver, Roel Ebbinge, Margo van
Aarle (verslag)
Jan Dekker
Jack Knijn, Ineke Eschbach, Lyvia Ammerlaan, Dhr Severijne (VVE Stoeterij),
Hilde Prins (Bomenwachters)

1. Opening en mededelingen
VZ opent de vergadering
Margo gaat de wijkraad verlaten
2. Verslag vorige vergadering ( 14-11-2016)
Behandeling actiepunten en ‘naar aanleiding van’:
o

Gevaarlijke situaties met fietsers en auto's - intern besproken maar geen handhaving

o

Verkeersborden staan op tekening

o

Expansie terras Zocher - is nu vanwege het seizoen weer minder

o

Fijnstofdiscussie - Amsterdamse Vaart: Bas van Leeuwen D66 en @@@ PvdA - andere inrichting openbare weg

o

Knelpunten in wijk - niet behandeld in het wijkgesprek

o

Nieuwe wijkraadsleden is actueler

o

Overige actiepunten: zie in overzicht onder het verslag.

Het verslag wordt hiermee goedgekeurd.
3. Communicatie
Extra op de agenda: voorbereiding Jaarvergadering
WG Communicatie heft het draaiboek gemaakt voor de jaarvergadering. Daar horen een aantal voorbereidingen bij:
o

Stukken voor het jaarverslag voor 10 febr. naar Jan

o

Verslagen gaan de15e op de website

o

27e nog laatsteWijkraadvergadering

o

3 maart Jaarvergadering

o

Margo introduceert nieuwe voorzitter

Volgorde van de onderdelen
o

Eerst kascontrolecommissie

o

Dan vaststelling verslag

o

Dan begroting met toelichting ivm nieuwe budgetteringssysteem

o

Na de pauze twee mogelijkheden: Aga Rijnboutt kunsthistorica of schrijvers van Haarlemse Pleinen
Stukken voor de wijkkrant:

o

Dubbelgebruik stukken voor de wijkkrant kunnen ook op de website met een beetje
herschrijven
Advertentietarieven
o

Jan heeft tarieven rondgestuurd

o

Voorstel voor adverteerders

Website projecten: Actualisering werkgroepen:
o

Algemene wijkzaken: Udo vz en Roel

o

Ruimtelijke Ordening en Gebouwen : Jop en Bart vz

o

Groen: Udo vz

o

Verkeer: Jop vz Lyvia (Alex) (Cora)

o

Scholen: kan komen te vervallen

o

Bellevue: kan komen te vervallen

o

HKB: kan komen te vervallen

o

Onderlinge betrokkenheid: John vz Roel Joke

o

Communicatie: Roel vz Jan

Graag omschrijvingen per werkgroep maken voor het jaarverslag. Verzoek is aan de voorzitters voor die omschrijving. Jan en Annemarie doen daarna de tekstuele finetuning
Afgeronde projecten:
o

Ondergrondse vuilcontainers - afsluitend berichtje maken doet Jan

o

Nieuwbouw provinciehuis - afsluitend berichtje

Data wijkraadsbijeenkomsten
o

23 jan 27 febr 10 april komende wijkraadsvergaderingen

o

3 maart 2017 Jaarvergadering

o

Roel checkt met Hart

Verzamelen emailadressen:
o

Werkgroep Communicatie maakt opzet flyer - voor volgende vergadering

o

Reactie in volgende wijkraad

o

Straten verdelen

o

Nog eenmaal flyeren

Onderwerpen flyer:
o

Wat doet de wijkraad

o

Emailadressen verzamelen

o

Werving wijkraadsleden

o

Attentie op te houden jaarvergadering

4. Onderlinge Betrokkenheid
Burenhulp:
o

Er komt een Evenement Burenhulp Haarlem voor coördinatoren

Reguliere koffieochtend:
o

10 januari eerstvolgende– loopt

Mariastichting VVE beheer:
o

Feest op 23 december - 19-21.00. Zie ook Facebookpagina

Platform Zuidwest focus:
o

Vergroten onderlinge betrokkenheid in het stadsdeel

o

Toegankelijkheid

o

Zelfstandige blijvende ouderen

o

Gebiedsmanager Annemarie Schneider

Locatie Univé:
o

Unive heeft een zaaltje beschikbaar voor activiteiten in de wijk, met koffie en thee. In
te vullen met lezingen, hobby’s, etc.

5, Parkeren en verkeer
Bestuurlijke goedkeuring nieuw voorstel parkeren:
o

Afgelopen donderdag in de Commissie nieuwe voorstel over parkeren

o

Parkeren in onze wijk: Is nog niet definitief vastgelegd - vanwege huidige verschillende regimes. Wordt apart bekeken.

o

Contact houden met Stefan Westerman

o

15 december besluit in gemeenteraad

o

gesprek met wijkraad is een afgeleide: Gesprek over zone en inhoud en evt gevolgen
nevenliggende gebieden
Buitenrustbruggen:
o

Informatie blijft pet

o

Lekker rustig op de Rustenburgerweg

o

Info via digitale nieuwsbrief

o

Uitvoering duurt tot 1 maart 2017

6. Leefbaarheid en dagelijks beheer
Kwaliteit van Wonen
Luchtkwaliteit
o

Rapport laten opstellen overwegen over luchtkwaliteit: onderzoek en ook en plan voor
oplossingen

o

Geld uit potje bewonersinitiatief/bewonersondersteuning

o

Werkgroep neemt contact op met initiatiefnemers van de Churchilllaan

o

Motief is: busriool van Haarlem onderzoeken om te kunnen verbeteren

7. Omgeving Dreef-Houtplein
Gebiedsvisie wordt weer leven in geblazen: een toelichting van Moira staat in het mailtje naar
Lyvia over Gebiedsvisie
Proces: overleg met de provincie en opnieuw in de inspraak, pfff, alles overnieuw …
o

Jack wil opnieuw betrokken worden

o

Bart wil gesprek met verantwoordelijk ambtenaar over proces

o

Lyvia heeft nog reactie op de brief aan de wethouder

8. Omgeving Frederikspark
Niet behandeld

9. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
Binnenkort een inloopavond voor het Alditerrein met presentatie van de plannen. Komt allen!
Plannen zien er een stuk beter uit, zowel qua schaal, als inpassing in de omgeving. Belangrijkste aandachtspunten:
o

Verlies van circa 40 parkeerplaatsen in de openbare ruimte, voor zowel bewoners als
gasten van het concertgebouw

o

Gebouw op de hoek is wel erg hoog ten opzichte van de omgeving

10. Omgeving Kleine Houtweg
Niet behandeld
11. Omgeving Mariastichting
Vredenburgh Bellevue, de mail van Mevr Aga Reinbout zal door de vervanger van Margo beantwoord worden.
12. Rondvraag
Hilde Prins van de Bomenwachters:
o

Verzoek tot check van de bomeninventarisatie op @@@

o

Klachten melden bij : Meldpunt openbare ruimte. Uitgangspunt afdeling Klachten beheer en onderhoud: gemeente gaat er van uit als er geen klachten zijn dat het goed
is. Dus graag aan de bel trekken. Dat is Ook goed voor budgetverhoging voor Spaarnelanden

o

Alditerrein: Geschikte locaties benoemen voor de vervanging van de grote bomen die
verdwijnen van de parkeerplaats. HBB heeft herplantplicht

o

Mogelijkheden: nieuwe vleugelnoot aan de overzijde, nadat de oude is omgegaan of
eik op gemeentegrond is verplantbaar - naar de Baan

John van de Gevel:
o

Gaat verhuizen naar het Houtplein!

Actiepunten
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

160829-04

Verkeersborden Mariastichting

Udo

160829-09

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

Wijkraad/ VZ

161003-02

knelpunten in wijk inventariseren

Wijkgesprek/ Algemene
wijkzaken

161003-03

nieuwe wijkraadleden werven

Communicatie

161114-01

Flyer voor het betrekken van wijkbewoners

WG Communicatie

161212-01

Er moet een nieuwe contactpersoon komen voor Vredenburgh-Bellevue

Wijkraad

161212-02

Stukken voor het Jaarverslag voor 10 febr naar Jan

Wijkraad

161212-03

Verslagen gaan de15e op de website

Jan

161212-04

Voorzitters van de werkgroepen maken een korte omschrijving van de activiteiten voor op de website

Voorzitters werkgroepen

161212-05

Ondergrondse vuilcontainers - afsluitend berichtje maken

Jan

161212-06

Nieuwbouw provinciehuis - afsluitend berichtje

Jan

161212-07

Check data wijkraadsvergadering en jaarvergadering met
Hart

Roel

161212-08

Werkgroep Communicatie maakt opzet flyer - voor volgende vergadering

Roel

161212-09

Werkgroep Communicatie maakt een voorstel voor verdeling van de straten in de wijk voor het flyeren

Roel

161212-10

Rapport laten opstellen overwegen over luchtkwaliteit:
onderzoek en ook en plan voor oplossingen

Werkgroep Verkeer

161212-11

Geld uit potje bewonersinitiatief/bewonersondersteuning

Jop

161212-12

Werkgroep neemt contact op met initiatiefnemers van de
Churchilllaan over hun uitgevoerde onderzoek

Werkgroep Verkeer

Besluit
161212-A

Budget aanvragen voor luchtkwaliteit Rustenburgerlaan

