WIJKRAAD WELGELEGEN
Concept verslag vergadering wijkraad Welgelegen d.d 23-01-2017
Aanwezigen
Wijkraad:
Wijkkrant:
Bewoners:

Bart Wernik (VZ) John van de Gevel, Udo Kluijver, Roel Ebbinge, Jop
Sleegers (verslag)
Jan Dekker
Jack Knijn, Lyvia Ammerlaan, Laura Gulickx, Maarten van Wamel, Joost Havers

1. Opening en mededelingen
1.1 Aanvullingen op de agenda: 1. toekomst bestemming Egelantier, ingebracht door Joost Havers,
bewoner Gasthuisstraat, 2. Financiën, begroting 2017.
1.2 Wijkkrant. Stukjes voor de volgende editie inleveren voor 01-03-2017.
2. Verslag vorige vergadering (12-12-2016)
2.1 Het verslag wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
o Pagina 2. “Dubbelgebruik stukken voor de wijkkrant kunnen ook op de website met een beetje
herschrijven” moet zijn “Berichten/ stukken/ updates die wijkraadsleden nu nog onderling
rondzenden kunnen relatief eenvoudig bewerkt worden voor de website of wijkkrant.”
2.2 Behandeling actiepunten. Niet vermelde punten blijven staan:
o 07. Bart zoekt contact en schrijft een stukje voor de Wijkkrant.
o 11. Dit zijn D66 en PvdA. Nazoeken namen raadsleden. D66 is Bas van Leeuwen.
o 12. Werkgroep Communicatie zal een hiertoe een flyer opstellen. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 13. Werkgroep Communicatie zal een hiertoe een flyer opstellen. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 14. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 15. Dit wordt Bart. Actiepunt afgehandeld.
o 18. Aanvulling: niet alleen werkgroepen, maar ook updaten de daar onder hangende projecten.
o 21. Uitgevoerd. De data voor de Wijkraadvergaderingen zijn: 3-01 / 27-02 / 10-04 / 22-05 / 0307 / 04-09 / 16-10 / 27-11. De Jaarvergadering is op 3 maart a.s. Actiepunt afgehandeld.
o 22. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 23. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 24. Zie agenda. Actiepunt afgehandeld.
o 25. De wijkraad heeft een (klein) voorschot ontvangen. Met de samenvoeging van de budgetten Leefbaarheid en Bewonersondersteuning én de gewijzigde procedure aanvragen moet
voor elke gewenste besteding een aparte aanvraag worden ingediend. Actiepunt afgehandeld.
Het verslag wordt hiermee goedgekeurd.
3. Communicatie
3.1 Datum aanleveren stukjes voor de komende Wijkkrant is 01 maart a.s.
3.2 Bijeenkomst bij Univé is goed bevallen. Lijkt de WR goed om een redactioneel stuk te plaatsen en
als dank voor het gebruik van de ruimte een advertentie op de website aan te bieden. John neemt
contact op.

3.3 De werkgroep stelt een flyer op. Onderwerpen oa: inventariseren knelpunten in de wijk/ oproep
nieuwe wijkraadsleden. Roel en Jan vragen offertes op voor het produceren van de flyer. Tevens
aandacht voor disclaimer in de flyer bij oproep aanmelden Nieuwsbrief i.v.m. privacy.
3.4 App/ website Nextdoor. Besproken. Interessant voor de wijkraad? Nader bekijken.
3.5 Jaarvergadering 2017. Inventariseren/ zoeken naar personen die na de pauze een presentatie
willen geven.
3.6 Spaarnelanden. Martin van Veenendaal heeft aangeboden een toelichting op wijze van werken
van Spaarnelanden in vergadering toe te lichten. Nagaan inhoud/ verantwoordelijkheden.
4. Financiën
4.1 Exploitatie 2016 is akkoord bevonden door de Kascommissie.
4.2 Begroting 2017 wordt rondgemaild met het verzoek deze te accorderen danwel opmerkingen te
plaatsen. De exploitatie 2016 en begroting 2017 wordt behandeld op de jaarvergadering.
5. Onderlinge Betrokkenheid
5.1 Project Burenhulp. Loopt. Streven blijft werven straatvertegenwoordiger voor elke straat.
5.2 Koffieochtenden. Loopt.
5.3 Wijkbijeenkomst in samenwerking met Erik Lubach. Wijkraad stemt in met ter beschikking stellen
van een bijdrage van € 250,00 mits alle wijkbewoners hiervoor worden uitgenodigd.
6. Parkeren, verkeer en vervoer
6.1 Programma Modernisering Parkeren. Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad dit Programma met maatregelen vastgesteld met diverse wijzigingen. Op de website
www.haarlemparkeert.nl staan de wijzigingen voor de verschillende zônes aangegeven.
6.2 Wijziging zône B naar C. Hiervoor is voor de kerst een gesprek geweest met de gemeente. De
gemeente gaf aan dat hiervoor een aparte procedure nodig is en dat dit niet aan het Programma
Modernisering Parkeren toegevoegd had kunnen worden. De gemeente zegt toe hierover in gesprek te willen blijven na behandeling van het Programma in de gemeenteraad. De werkgroep zal
weer contact opnemen met de gemeente voor het plannen van een vervolgafspraak.
6.3 Luchtkwaliteit. Lyvia heeft contact met GGD Amsterdam. Wil daar iets over komen vertellen. Dit
punt wordt eerst besproken in de werkgroep VVP.
6.4 Openbaar Vervoer. Er komt een gesprek met de gemeente.
6.5 Veiligheid. Ook een aandachtspunt voor deze werkgroep dit jaar. Voorbeeld is Churchillaan, waar
bewoners zelf een veiligere inrichting hebben afgedwongen.
7. Dagelijks beheer
7.1 Meeliften op een flyer Leidse Buurt die bewoners oproept melden knelpunten stoep en trottoir.
Wijkraad ziet daar nu geen noodzaak toe.
8. Omgeving Dreef - Houtplein
8.1 Herinrichting Houtplein. Komt weer beweging in. Wordt belegd in de werkgroep RO en gebouwen.
Bart is hiervan voorlopig kartrekker. Betrekken Lyvia en Jack ivm kennis van vroeger.
13. Dagelijks beheer
13.1
Egelantier. Joost vraagt zich af welke gevolgen de voorgenomen verkoop heeft. Welke bestemming krijgt het? Voorlopig belegd bij Bart, Joost en Jop.
13.2
Abonnement Haarlems Dagblad. Niet meer nodig. Opzeggen.

ACTIEPUNTEN
160509

07

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

Wijkraad

160509
160829

08
09

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

Ineke Eschbach

160829

10

Verkeersborden Mariastichting

Udo

160829

11

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

Wijkraad/ VZ

161003

12

knelpunten in wijk inventariseren

Wijkgesprek/ Algemene wijkzaken

161003

13

nieuwe wijkraadleden werven

Communicatie

161114

14

Flyer voor het betrekken van wijkbewoners

WG Communicatie

161212

15

Er moet een nieuwe contactpersoon komen voor Vredenburgh-Bellevue

Wijkraad

161212

16

Stukken voor het Jaarverslag voor 10 febr naar Jan

Wijkraad

161212

17

Verslagen gaan de15e op de website

Jan

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

19

Ondergrondse vuilcontainers - afsluitend berichtje maken

Jan

161212

20

Nieuwbouw provinciehuis - afsluitend berichtje

Jan

161212

21

Check data wijkraadsvergadering en jaarvergadering met Hart

Roel

161212

22

Werkgroep Communicatie maakt opzet flyer - voor volgende vergadering

Roel

161212

23

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

Roel

161212

24

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

Werkgroep Verkeer

161212

25

Geld uit potje bewonersinitiatief/bewonersondersteuning

Jop

161212

26

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

Werkgroep Verkeer

170123

27

Contact met Univé t.b.v. redactioneel stuk/ advertentie website.

John

170123

28

Flyer definitief maken + offerte voor produceren opvragen.

Roel + Jan

170123

29

App Nextdoor. Iets voor de Wijkraad?

WG Communicatie

170123

30

Zoeken naar personen die op Jaarvergadering praatje willen geven.

WG Communicatie

170123

31

Nagaan verantwoordelijkheden/ inhoud praatje Martin van Veenendaal van ?
Spaarnelanden.

170123

32

Herinrichting Houtplein. Opstarten werkgroep.

Bart

170123

33

Vervolgafspraak wijziging zone B naar zone C maken met gemeente

BESLUITEN
161212

A

Budget aanvragen voor luchtkwaliteit Rustenburgerlaan

170123

B

Wijkbijeenkomst in samenwerking met Erik Lubach. Wijkraad stemt in met
ter beschikking stellen van een bijdrage van € 250,00 mits alle wijkbewoners hiervoor worden uitgenodigd.

WG VVP

