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WELKOM
Jurgen heet iedereen online welkom.

OPENBARE RUIMTE (Allard)
Rollandslaan
De herinrichting van de Rollandslaan is gepland te starten op 27 september as.

Formule 1
Is rustig verlopen, complimenten aan de organisatie. Weinig tot geen geluidsoverlast ervaren, de wind stond goed.

GEMEENTE, DEMOCRATIE EN OUDEREN (Ronald)
Huisartsenpost
De Blinkert kan snel een huisartsenpost huisvesten.
Actie: overleg met Bert om dit terug te koppelen
Ouderen
Samen met Ans van Beek is gekeken wat je als instituten kunt doen voor ouderen in de wijk. Dit is een positief gesprek
geweest. Ronald houdt vinger aan de pols.
Jurgen vult aan: er is 1x per jaar cultuurweek in de Beatrixschool. Het idee is om een stukje “wijk” te verwerken in die
week. Misschien kan de iemand van de Blinkert bijvoorbeeld iets vertellen over de lokale geschiedenis.
Maarten voegt toe: ook “welkom in mijn wijk” is een thematisch programma van scholen. Ook daar kunnen we ons op
oriënteren.
Willem Dreesplantsoen
Er komt een artikel in de wijkkrant, de bevolking wil iets doen met het Willem Dreesplantsoen. Zij (wie? – Ans van
Beek?) was ook bij de straatBBQ om daarover te praten.

DUURZAAMHEID (Eelco)
Energieloket
Op 23-09-2021 besluit de gemeente of we 70:000 euro subsidie krijgen om het speeltuingebouw op te knappen en er
een energieloket in te vestigen. Inmiddels is bekend dat de gemeente de 70.000 euro niet heeft toegekend.
Er is een nieuwe voorzitter voor de speeltuin: Ties van Dijk. Hij wil graag ook iets doen voor ouderen; creëren van een
inloop/aanwaaiplek (soep).
Actie: Ronald informeert Ans dat zij Ties kan benaderen.
Ronde Tafel
Eelco wil een Ronde Tafel organiseren voor de speeltuin. Met meerdere partijen diverse belangen in gezamenlijkheid
bedienen: Wijkraad – Wijkplek / Aanwaaiplek ouderen / honk voor de jeugd / Energieloket.
Wie willen meedoen? Ronald (en hij polst Ans van Beek) en Jurgen.
Met betrekking tot het speeltuingebouw wordt nog opgemerkt dat het belangrijk is goed te kijken naar de
relatie/verhouding tussen Small Steps en Haarlem Effect. We willen Haarlem Effect blijven betrekken en we willen
wijkactiviteiten voor lage tarieven in het speeltuingebouw realiseren.
Ook met betrekking tot het speeltuingebouw wordt de vraag gesteld of we tieners in de wijk kunnen bedienen. Gedacht
wordt aan een tafelvoetbal. Dit kan ingebracht worden in de Ronde Tafelsessie.
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Spaargas
Met dit project gaat het goed. Er waren twee businesscases, die zijn positief beoordeeld. De wethouder gaat het project
positief aanbevelen bij de gemeenteraad. Op 16-10-2021 wordt het formele besluit verwacht dat de gemeente garant
zal staan voor het te stichten Wijk Energie Bedrijf. De vooruitzichten zijn dus prima.

VERKEER (Maarten)
Formule 1
De kwestie rondom parkeren tijdens de Formule 1 is goed verlopen. Het was juist erg rustig in de wijk, er stonden
minder auto’s in de straten geparkeerd. We willen weten of mensen niet thuis waren (weg met hun eigen auto), of dat
er minder ‘gastparkeerders’ waren (omdat dit niet kon).
De vraag dient zich aan of we er economisch gezien last, voordeel of gewoon geen last van hebben gehad. Was er meer
of minder omzet bij bijvoorbeeld het Wapen van Kennemerland, de strandtenten in Zandvoort et cetera?
Voorlopig zitten we de komende jaren vast, het is een terugkerend evenement.
Ronald vraagt hoe de lokale politieke partijen denken over het wijkparkeren. Wat is het vooruitzicht? Eelco zegt: in 2030
is alles in Haarlem betaald parkeren. Op dit moment denkt de coalitie daar gemengd over.

JEUGD EN SOCIAAL DOMEIN (Jurgen)
Speeltuintoestellen
Jurgen is in gesprek met Haarlem Effect. Nu Ties projectleider is van de speeltuin is het belangrijk dat Jos en Ties Jurgen
bijpraten over de stand van zaken.
De crowdfunding was succesvoller dan gedacht: bewoners hebben echt veel geld opgebracht (€12.000) en bedrijven
hebben ook flink bijgedragen (ca. €78.000) Samen €100.000. Daarmee kan een mooi begin gemaakt worden voor de
speeltuin. Jurgen geeft aan dat het jammer is dat Jos vertrekt, want dit is feitelijk zijn succes.
Met betrekking tot de lief en leedstraat zijn er wel initiatieven geweest, maar dit ligt nu stil.

AGENDAPUNTEN WIJKGESPREK (Allen)
-

Houtmanpad
Waarom het onderzoek naar parkeren 3 jaar zou moeten duren
Blij met het vervallen van het Borskifestival

VASTE VERMELDINGEN
Vaststelling notulen vorige vergadering
Jurgen stelt de notulen vast.

Rondvraag
Eelco vraagt Allard hoe het zit met de klinkers voor de Rollandslaan. Er is een andere steen gekozen, zijn die
vergelijkbaar? Zijn bewoners geïnformeerd? Ja, de cunetten worden verbeterd, de aannemer en een techneut van de
gemeente hebben bevestigd dat de kwaliteit vergelijkbaar is. Omdat de cunetten ook worden verbeterd is er zelfs
minder last van trilling.
Ronald vraagt naar Buurbook; hoe loopt het? Eelco geeft aan dat het uiteindelijk in functionaliteit en gebruik niet veel
verschilt met Facebook. Ook al is Buurbook veiliger.
Maarten geeft aan dat er niet veel kopij lijkt te komen vanuit de wijkraad voor de wijkkrant. Dat is niet helemaal waar:
Adrie zit er dichtbij, Bert schrijft veel en vaak voor de wijkkrant. Maar het is zomervakantie geweest, waardoor het dit
keer wat minder is. Opmerking van Adrie: de wijkkrant is voor en door wijkbewoners. Als de wijkraad iets wil delen dan
kunnen we dat doen. Artikelen uit naam van de wijkraad vooraf door de andere wijkraadsleden laten toetsen.
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Datum kopij volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 18 december 2021. Kopij kunt u inleveren uiterlijk 22
november 2021 bij wijkkrantramplaankwartier@gmail.com.
Datum volgende wijkraadsvergadering
23 november 2021

AFSLUITING
Jurgen sluit de vergadering.
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ACTIELIJST
datum
14-09-2021

wat
Huisartsenpost in Blinkert

wie
Bert

14-09-2021

Eelco

29-06-2021

Ronde Tafel organiseren tbv activiteiten
speeltuin(gebouw)
Wijkraden en WBO Haarlem West contacten
onderhouden
Wijkradenconferentie 29-10

25-05-2021

Wijkgesprek (7 oktober 2021)

Wie gaan?

29-06-2021

Bert vraagt
Ronald
Ronald

25-05-2021

Kamperen met wijkgenoten/wijkfeest

Jurgen

26-01-2021
24-11-2020

Opstellen jaarplan ouderen
Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke
vergaderlocatie
Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt,
met sprekers uit gemeente

Ronald
-

In de gaten houden wanneer symposium over
omgevingswet en omgevingsvisie wordt
gehouden (digitaal?)

Ronald

24-11-2020

29-06-2021
24-11-2020

Opmerkingen
Gesprek met Jurgen en Ronald is
geweest, Blinkert wil faciliteren, hoe
concreet maken
Ronald (en Ans van Beek), en Jurgen
doen mee

Thema: samenwerking gemeenten
en wijkraden
Graag bespreken: informatie
opvragen parkeren, Borski festival
Bert wil gaan. Eelco wil weten
waarom alles zo lang duurt, zoals
bijvoorbeeld meldingen openbare
ruimte vwb parkeren.
Onderzoek of dit goed valt via
Buurbook en/of wijkkrant
i.s.m. Blinkert en Jurgen
Pas opvoeren als corona hier
mogelijkheden voor geeft

Maarten

Blijft aandachtspunt
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