Verslag vergadering wijkraad Welgelegen
Datum: maandag 10 april 2017
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: HART, Kleine Houtweg 18,
Aanwezig: Bart Wernink (VZ), John van de Gevel, Jop Sleegers, Jan Dekker, Jack Knijn, Maarten
van Wamel, Dirk Jan van der Spoel, Machiel van der Aar, Mirjam Boxhoorn (wijkverbinder
gemeente Haarlem), Roel Ebbinge (notulist)
Afwezig met bericht: Udo Kluijver
1. Opening, mededelingen
VZ opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen
Mirjam Boxhoorn stelt zich voor als nieuwe gebiedsverbinder. Mirjam zal samen met Moira Faber
voor Haarlem ZW als gebiedsverbinder gaan optreden. Mirjam neemt het oostelijke deel voor haar
rekening en Moira het westelijke deel.
Wijkgesprekken zullen weer opgepakt gaan worden naast het gebruik van PLEIO.
De aspirant wijkraadleden Maarten van Wamel en Dirk Jan van der Aar stellen zich voor.
Voorlopig zullen beiden zich gaan oriënteren binnen de verschillende werkgroepen om te bezien in
welke werkgroepen zij zullen gaan fungeren.
2. Verslag vorige wijkraadvergadering (27-02-2017)
Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld
Actiepunten:
07 afgedaan
11 afgedaan
29 afgedaan
30 afgedaan
36 wijzig actienemer in onderlinge betrokkenheid
37 afgedaan
38 afgedaan
3. Wijkkrant
Geen opmerkingen
4. Communicatie
Geen opmerkingen
5. Onderlinge Betrokkenheid
Burenhulp behoeft doorlopend aandacht. Er worden kleine successen gemeld. Het initiatief voor de
Lente lunch op 19 april is een ontstaan uit het burenhulp netwerk.
Koffieochtend, geen nieuws, we houden vast aan de huidige opzet, voorziet in een behoefte.
Voortgang KinderKunstVeiling in Mei. Proces van voorbereiding loopt, verder informatie via de
sociale media.
Het idee wordt geopperd om een stadsgids te vragen een wijkwandeling te organiseren. Roel gaat
dat voorleggen aan een stadsgids.

6. Werkgroep verkeer
Herinrichting Dreef
De vergadering komt overeen dat op de voorgenomen herinrichting van de Dreef een drietal
aandachtspunten zijn:
a. het opheffen van de VOP tussen restaurant Parck en de hoek Wagenweg- Dreef
b. De inrichting met asfalt ipv klinkers
c. Het niet meenemen van de voorgestelde "knip" om verkeersdruk in de Rustenburgerlaan te
verminderen.
Voorgesteld word om na de informatie-avond van 12 april een reactie te formuleren.
Structuurvisie openbare ruimte (SOR)
(zie conceptreactie in mail van Jop van 9 april 2017)
De vergadering gaat akkoord met de conceptreactie. Het belangrijkste kritiekpunt betreft het
ophangen van verschillende sleutelprojecten aan de implementatie van de Kennemertunnel. De
aanleg van de Kennemertunnel wordt echter door de wijkraad niet als realistisch ingeschat hetgeen
betekent dat de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de wijk zullen verslechteren door de toename van
verkeersdruk. Ook het aanmerken van de HHout en het Frederikspark als evenemententerrein ziet
de wijkraad als negatieve ontwikkeling.
Brief 01-04-2017 bewoners KHW over Rustenburgerlaan. Machiel van der Aar licht zijn brief
toe, de inhoud betreft de toenemende verkeersdruk, lawaai en uitstoot. De reactie van de wijkraad
op de verslechterende situatie is verwoord in de reactie op de SOR.
7. Luchtvervuiling, stand van zaken
De wijkraad zal gedurende een jaar een meting op stikstofoxiden (NOx) uit gaan laten voeren op 2
locaties in de wijk om zo meetgegevens te verzamelen over de luchtkwaliteit.
8. Bevrijdingspop
In mei 2017 zal de voorzitter in overleg treden met gemeente over de toekomst van Bpop. Inzet is
om de jaarlijks verdergaande uitbreiding/vergroting van het evenement een halt toe te roepen.
Vanaf dit jaar is met de deelnemers van het wijkgesprek en de Evenementenmanager van de
gemeente overleg om de dagelijkse gang van zaken rondom Bpop zo soepel mogelijk te laten
verlopen en overlast voor wijkbewoners waar mogelijk te beperken.
9. Overleg Spaarnelanden
Voor het overleg met Martin van Veenendaal tijdens de wijkraadvergadering 22-05-2017 worden de
volgende gesprekspunten ingebracht:
a. subsidie beplanten boomkransen
b. vervuiling door zwerfvuil van de parken in de weekenden
c. toevoegen van een afvalcontainer voor plasticafval nabij de Baan
d. inzicht verkrijgen in de verhouding tussen de gemeente en Spaarnelanden (wie doet nu wat?)
OVERIGE ONDERWERPEN GEBIEDSGEWIJS
10. Omgeving Dreef-Houtplein
Zie onder pt 5

11. Omgeving Frederikspark
geen opmerkingen
12. Omgeving Tempeliersstraat/Raamsingel
geen opmerkingen
13. Omgeving Kleine Houtweg
geen opmerkingen
14. Omgeving Maria-stichting
geen opmerkingen
15. Rondvraag en Sluiting
VZ sluit de vergadering onder dankzegging van de inbreng.

ACTIEPUNTEN

161212

18

Voorzitters van de werkgroepen maken een korte omschrijving van de
activiteiten voor op de website. Ook van de daaronder hangende
projecten.

Voorzitters
werkgroepen

161212

26

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

Werkgroep Verkeer

170123

31

Nagaan verantwoordelijkheden/ inhoud praatje Martin van Veenendaal van Bart/John
Spaarnelanden. komende mei agenda

170123

32

Herinrichting Houtplein. Opstarten werkgroep.

Bart

170123

33

Vervolgafspraak wijziging zone B naar zone C maken met gemeente

WG VVP

170227

34

overleg met gemeente over plaatsing advertentie fietsenstalling

Jan Dekker

170227

35

lijst focuspunten aan bewoners voorleggen via flyer

Bart/wg
Communicatie

170227

36

kinderkunst + veiling 21 mei

WG Onderlinge
betrokkenheid

170227

39

info inwinnen over toekomst Egelantier + project maken in Wg RO en
Gebouwen

Bart

170410

40

Stadsgids verzoeken voor de organisatie van een rondleiding in de wijk

Roel

