
WIJKRAAD WELGELEGEN 
 

 

Verslag openbare wijkraadsvergadering van maandag 25 juni 2018 
 
Aanwezigen: 

- wijkraadleden: Bart Wernik (VZ), John van de Gevel (Secr), Jop Slegers 
(notulen), Dirk-jan van der Spoel 

- wijkbewoners: Lyvia Ammerlaan, Bruce Jones, Kees Koks, Angéla Tromer, Fulco 
Dekker, Jack Klein 

- overige: Loes Boomsma (wijkraad Klein Zuidwest) 
 

1. Opening, mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
2. Verslag vorige vergadering 14-05-2018 & actiepunten 
Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen. 
 
Actiepunten: 
33.  Bericht van Mirjam Boxhoorn dd 16-05-2018. Omzetten moeilijk, moeilijk, 

ondernemers belangrijk, etc. Komende maanden bekijken hoe of wat. 
Bewaken. 

40. Komt een andere keer. Aanhouden. 
44. Verwijderen; komt terug in actiepunt 66. 
53. Voorlopig geen actie. Aanhouden. 
58. John heeft Cassandra gemaild. Geen reactie. Afvoeren. 
62. Blijft staan, ook ivm Houtplein. Aanhouden. 
63. Eén kandidaat gevonden. Afvoeren. 
65. Geen prioriteit, wel Aanhouden. 
66. Bezwaar ingediend op 04-06-2018. Actiepunt wijzigt in bewaken reactie/ 

afhandeling. 
67. Loopt, wijkraad bespreekt intern of zij dit een nuttige actie vinden. 

Aanhouden. 
68.  Opnemen bij agendapunt Houtplein. Afvoeren. 
69. John regelt. Dirk Jan heeft input. Aanhouden. 
70. Loopt. Aanhouden. 
 
3. Herinrichting Dreef en Houtplein 
Ontwikkeling Houtplein 
Korte impressie van de bijeenkomst op 13 juni 2018. Wederom chaotische 
bijeenkomst. Weinig sprake van participatie want in feite is alles al bepaald. Dit 
komt met name doordat er 1.100 bussen per dag over het plein moeten en dan blijft 
er weinig als plein over. Tijdspanne heel kort, moet rond voor vakantie. Licenties 
busbedrijven leidend. Gemeente doet net alsof ze daar niks over te zeggen 
hebben. Heleboel mensen niet aanwezig omdat die niet uitgenodigd waren. 
Bewoners Tempeliersstraat hebben geen brief ontvangen. Er werd ontkent dat er al 
een plan ligt. Velen denken dat er al wel een plan ligt. Angst is als Houtplein een 
HOV-knooppunt wordt al die busbewegingen worden gelegitimeerd.  
 
Er komt een 2e bijeenkomst op 12-07-2018. Morgenochtend (26 juni) is een overleg 
met Herman van Opmeer, Lyvia en Dirk Jan gaan erheen. 
 
Wijkraad: gemeente moet duidelijkheid geven; wat wil de gemeente nu? Tevens 
aandringen op HOV-knooppunt/ overstappunt op Schipholweg. Als gemeente echt 
een corridor wil maken, wat heeft dat voor gevolgen voor de bewoners. 
 
Beeld auto’s op de Grote Markt kan niemand zich meer voorstellen. Ondertussen 
blijft de gemeente Haarlem gemotoriseerd verkeer tot in de stad faciliteren. Er is 
geen stil moment meer. Kortom; weer een hoop papier door de gemeente 
geproduceerd en ondertussen komt er weer meer asfalt, meer gemotoriseerd 
verkeer en is er geen aandacht voor de slechte luchtkwaliteit. 
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Vervolgactie Dreef 
Afwachten behandeling bij Raad van State. 
 
Evt. ondersteuning van een onderwijsinstelling 
Zie actiepunt 53. 

 
4. Werkgroep verkeer 
Fijnstof/ luchtkwaliteit 
De GGD Amsterdam heeft een rapport gemaakt van de afgelopen luchtmetingen. 
Saar Crombag zal deze beoordelen en – na aanpassing – aan de gemeente 
sturen. Saar is tevens luchtwachter voor Milieudefensie en zal namens de Wijkraad 
het dossier luchtkwaliteit/ metingen mede of zelfstandig verder behandelen. 
 
Aktieplatform Openbaar Vervoer 
Niet besproken. 

  
5. Website, wijkkrant, communicatie  
Weinig nieuws te melden. De website is nog in aanbouw, onder andere na een 
hack. Verder nog geen aanmeldingen voor redacteuren/ vrijwilligers. 

 
6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Zie actiepunt 69. 

 
7. Platform Zuid/West 
Op 27 juni zal in Hart een bijeenkomst plaatshebben met als onderwerp “Hoe oefen 
je als Wijkraad effectief invloed uit op de gemeente?”. 

 
8. Overige onderwerpen gebiedsgewijs 
Omgeving Dreef-Houtplein 
Bericht van Miriam Boxhoorn; verzoek ontvangen om jaarlijkse stoffenmarkt op 
Dreef te houden. Vervelend is dat markthouders hun auto's in het groen parkeren. 
Vindt de wijkraad dat er een beleid moet komen voor markten en evenementen op 
de Dreef? 
 
Wijkraad akkoord met stoffenmarkt, mits geen auto's op het gras. 1x 14 dagen 
maximaal. Markt mag, geen evenementen met muziek, ook geen eetevenementen. 
Eindtijd van 17.00. 

 
9. Rondvraag  
Jack wil graag aansluiten bij het Houtpleinoverleg. 
 
10. Sluiting 
VZ sluit de vergadering. 
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 Actiepuntenlijst 
 

33 Vervolgafspraak wijziging parkeerbeleid zone B en C maken 
met gemeente. Bericht M. Boxhoorn dd. 16-05-2018 “komende 
maanden bekijken, komen er op terug”. Bewaken. 

Werkgroep VVP 

40  Stadsgids verzoeken om rondleiding door de wijk te geven Roel 
44 + 61 Vergunningverlening bij evenementen (in Frederikspark) 

Bovenlangs aankaarten via burgemeester 
Bart 

53  Opleidingsinstituut proberen te interesseren voor meedenken 
over eigen visie van de WR op herinrichting Houtplein e.o.  

Dirk Jan 

58 Wijkborrel? Vragen aan Eric en Cassandra Werkgroep 
Onderlinge 
betrokkenheid 

62 Knooppunt Buitenrust vooral in de aandacht houden WR 
63  Kandidaten voor activiteiten voor de site uitnodigen voor de 

jaarvergadering 
Dirk Jan 

65  Migratie van ING naar Triodos Jop 
66 Bewaken afhandeling/ reactie bezwaar tegen vergunning 

BPOP. 
VZ 

67 Brief Kennemertunnel van Dhr Koks intern bespreken Secr 
68 
 

Verkeerskundig onderzoek opnemen in de eisen voor 
herinrichting Houtplein 

Roel 

69 AVG / gegevensgroepen benaderen. John regelt. Dirk Jan 
heeft input. 

Secr 

70 Informatie over auto-delen opvragen bij WR Ramplaan secr. 
 

 
 


