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WELKOM
Bert heet iedereen online welkom.

BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De kerstmarkt gaat niet door in verband met de coronamaatregelen
De kerstbomenactie is op 29-12-2021, 5-1-2022 en 12-1-2022; kinderen kunnen kerstbomen inleveren en
krijgen hiervoor per boom 50 cent en een lootje
Verzoek aan alle wijkbewoners en winkeliers om karton klein te maken, in verband met de grote hoeveelheid
kartonnen dozen in deze periode
Verzoek om het snoeihout zo klein mogelijk te maken
Moira Faber heeft een andere functie gekregen en is geen wijkverbinder meer. De gemeente zoekt nog naar
een vervanger.
Michel Rog heeft met onmiddellijke ingang zijn wethouderschap neergelegd in verband met onenigheid over
het coronabeleid. Er wordt gezocht naar een nieuwe wethouder.
Er is een strook langs het wandelpad van het Houtmanpad schoongemaakt. Desgevraagd antwoordt Machiel
Bom: het opschot wat er stond is langs het Houtmanpad verwijderd. Het hoort een gras/bloemenstrook te zijn.
De strook is weer hersteld.
In een aantal wijken in Haarlem bestaat rattenoverlast, die wordt door de gemeente bestreden.
Het perceel aan de Elswoutlaan 4 wordt verbouwd. De gemeente spreekt zich niet uit over wat de verbouwing
behelst.

UPDATE HUISARTSENPOST, ROLLANDSLAAN EN VLAAMSEWEG
Huisartsenpost
Allard en Bert hebben een voorbereidend gesprek gehouden en daarna Helma Meeuwissen benaderd of er ruimte zou
zijn in de Blinkert . Helma mailde dat ze met de Raad van Bestuur heeft gesproken en dat er wordt gekeken of er een
plek in de Blinkert gevonden kan worden en wat een eventuele verbouwing kost. Alle betrokkenen zijn overtuigd van de
meerwaarde voor de wijk.
Rollandslaan/Vlaamseweg
Er is een stuk over de renovatie van de Rollandslaan en de Vlaamseweg in de wijkkrant verschenen. De werkzaamheden
zijn vertraagd door corona. Wat precies de vertraging is en of die in te halen is, is niet duidelijk. De oudste bomen zijn
inmiddels gekapt, daarover zijn geen klachten gekomen uit de wijk.

UPDATE SAMENWERKING BLINKERT/RIBW/SPEELTUIN EN OUDEREN
Ronald ervaart technische problemen tijdens de zoomsessie, het lukt hem daarom niet om tijdens de sessie zijn bijdrage
te leveren.
Bert heeft aan Ronald een lijst met namen gegeven van mensen die zich in het verleden hebben opgegeven om actief te
worden voor Burenhulp.
Jurgen meldt dat hij onlangs bij Ronald is geweest om samen in beeld te brengen hoe de verdeling is van senioren in de
wijk.
Hoe bereik je eenzame mensen of mensen die hulp nodig hebben en die het zelf niet (kunnen) vragen? Is flyeren
effectief? Het doel van de driehoek RIBW/Speeltuin/Blinkert is om onderlinge relaties in beeld te krijgen en om daar op
een positieve manier een impuls aan te geven.
Bert geeft aan dat het Sociaal Wijkteam ook een belangrijke rol hierin heeft , zij signaleren en reageren. Het Sociaal
Wijkteam is nog niet actief benaderd.
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Activiteiten om eenzaamheid te bestrijden en om mensen uit hun schulp te krijgen die ter vergadering zijn geopperd:
koffie-ochtend bij de Speeltuin en bijvoorbeeld een ouderencoach voor het Spaargasproject. In Apeldoorn helpen
ouderencoaches met het invullen van huisdossiers en de mogelijke stappen daarna.

AANVRAAG WIJKRAADSBUDGET 2022 EN NOTULEREN 2022
Adrie gaat beide onderdelen regelen. Nog niet alle adverteerders in de wijkkrant hebben de kosten daarvan betaald.
De wijkraad onderzoekt of het notuleren weer in eigen beheer genomen zal worden.

UPDATE SPEELTUIN
De crowfdunding loopt nog steeds, de tussenstand is te zien in een speciaal daarvoor gemaakte app. In de vorige
notulen werd gemeld dat er inmiddels door bedrijven en particulieren samen €100.000,- is opgebracht. Jurgen geeft aan
dat er nog 2-3 ton nodig is.
Actie Bert: opnemen in column voor de wijkkrant.

KORT VERSLAG WIJKRADENOVERLEG OKTOBER 2021
De onderwerpen op de agenda van het wijkradenoverleg waren autodelen, samenwerken met elkaar en met de
gemeente. Het spaargasproject spreekt ook andere wijkraden aan. Daarnaast is er stilgestaan bij het afscheid van Moira
Faber als wijkverbinder. Het overgrote deel van de bijeenkomst was gewijd aan commerciële en particuliere initiatieven
om autodelen in de wijk te stimuleren.
Bert vraagt Maarten om over het onderwerp ‘samenwerken met andere wijkraden en gemeente’ af te stemmen met
Ronald.

TEKST HRLM GLOSSY
Het artikel voor de HRLM glossy is bijna klaar, commentaar van allen is binnen en kan nu worden verwerkt. In de
toekomst kunnen we zelf initiatief nemen om in dit blad te publiceren.

UPDATE TERREIN NAAST DEKATUIN (DREEFBEHEER)
Door technische problemen kan Ronald zijn bijdrage op dit onderwerp tijdens de vergadering niet leveren. Bert heeft
inmiddels wel een schriftelijk verslag ontvangen. (Zie bijlage)

UPDATE SPAARGAS
Er is een stuk in de wijkkrant verschenen over het spaargasproject. Er is een draft jaarplan opgesteld en na een lange
tijd hard werken is er nu wat meer rust. Nu werkt het kernteam uit hoe je huisdossiers maakt en alles digitaal
inzichtelijk krijgt.
Bert gaf aan dat het inloggen en het reproduceren van een warmtefoto van je eigen huis niet lukt. Actie Eelco.
Het wachten is op het besluit van de Gemeente om voor dit project al dan niet subsidie toe te kennen.
Als alles goed gaat komt er een rechtspersoon bij de Stichting Spaargas; het Wijk Energie Bedrijf. In het vorige verslag
werd vermeld dat de gemeente garant zal staan voor dat Wijk Energie Bedrijf en dat geldt dan voor het hele project.

KERSTBOOM RAMPLAAN
Is geregeld met Hans Stolvoort.
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AFTAKKING ZEEWEG NAAR HAARLEM
De vraag wordt opgeworpen hoe de wijkraad officieel geïnformeerd kan worden over deze (mogelijke) ontwikkeling. Dit
is lastig nu Moira geen wijkverbinder meer is en er momenteel niemand deze rol overneemt. De vraag is waar dit nu ter
tafel ligt: gemeentelijk of provinciaal. Wellicht kan informatie opgevraagd worden bij wethouder Berkhout. Actie: Bert.

VASTE VERMELDINGEN
Vaststelling verslag vorige vergadering
Verslag is vastgesteld.

Rondvraag
In aanvulling op de portefeuille van Ronald is Jurgen actief op het terrein van het Sociaal Domein en in die context heeft
hij contact gehad met de Beatrixschool over verbinden en ontmoeten in de wijk. Er is een verkennend gesprek geweest
over de cultuurweek (eind maart 2022) en de mogelijkheid om het thema (helden) te projecteren op personen en
gebeurtenissen in de wijk. De Blinkert kan hier goed op aanhaken.
Jurgen wil graag zelf iets schrijven en het zou mooi zijn als anderen meedenken over dit thema. Graag ideeën
doorgeven aan Jurgen. Actie allen.

Actielijst
datum

wat

wie

Opmerkingen

23-11-2021

Wijkraadbudget

Adrie

Aanvragen 2022 en verantwoorden
2021 richting Gemeente

23-11-2021

Column wijkkrant

Bert

Stuk over crowdfunding speeltuin

23-11-2021

Inloggen op huisdossiers/warmtefoto eigen huis Eelco
opvragen

Bert lukte dit niet, uitzoeken wat er
loos is en dit zo nodig herstellen

23-11-2021

Aftakking Zeeweg/Haarlem

Bert

Uitzoeken hoe of dit provinciaal of
gemeentelijk is en hoe wijkraad
officieel geïnformeerd kan gaan
worden

23-11-2021

Verbinding in de wijk via cultuurweek
Beatrixschool

allen

Ideeën aanvullen t.b.v. thema Helden

14-09-2021

Huisartsenpost in Blinkert

Bert

Blinkert wil faciliteren, hoe concreet
maken

23-11-2021

Allard/Bert

RvT en RvB zijn geïnformeerd,
wijkraad houdt vinger aan de pols

14-09-2021

Ronde Tafel organiseren tbv activiteiten
speeltuin(gebouw)

Eelco

29-06-2021

Wijkraden en WBO Haarlem West contacten
onderhouden

Bert vraagt
Ronald

25-05-2021

Kamperen met wijkgenoten/wijkfeest

Jurgen

Onderzoek of dit goed valt via
Buurbook en/of wijkkrant

26-01-2021

Opstellen jaarplan ouderen

Ronald

i.s.m. Blinkert en Jurgen

24-11-2020

Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke
vergaderlocatie

-

Pas opvoeren als corona hier
mogelijkheden voor geeft
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Ronald (en Ans van Beek), en Jurgen
doen mee

datum

wat

wie

24-11-2020

Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt,
met sprekers uit gemeente

Maarten

29-06-2021
24-11-2020

Opmerkingen

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

Datum kopij volgende wijkkrant
17 januari 2022
Datum volgende vergadering
25 januari 2022

AFSLUITING
Bert sluit de vergadering met dank aan iedereen.
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Ronald

BIJLAGE: DREEFBEHEER
Samenvatting van het gesprek d.d. 22 november 2021

Aanwezig:
2 personen van ‘wij telen groenten’, 2 personen van wijkraad Ramplaankwartier, 3 personen van De Tuin van
Haarlem, 2 personen namens Dreefbeheer (Jeroen was de woordvoerder), achternaam weet ik niet.
Dreefbeheer zet de plannen uiteen, aan de hand van de geprojecteerde plattegrond. Op het gebied ligt een
bestemming voor detailhandel en een agrarische bestemming. Het plan is een ‘tuincentrum’ te maken, met
als trefwoorden: natuurbeleving, huidige interesse in biogroenten en -voedsel, beleving bieden bij het kopen
van voedsel. Hierbij past bescheiden horeca (broodje, kopje koffie en dergelijke als je daar boodschappen
doet), een strook met tuinen voor planten, bloemen en groenten en een "landwinkel" waar de producten te
koop zijn, metduurzame en ambachtelijke kaas en vlees. Ook een klein speeltuintje voor wachtende kinderen
is gepland, maar is geen doel op zich. De entree blijft op de huidige plaats.
Reactie Wij telen groenten: men vraagt of er ook zonder gifstoffen getuinierd wordt, want de geplande
tuinenstrook grenst aan hun terrein. Dreefbeheer antwoord dat men daar wel naar zal streven, maar kan dat
nu nog niet inschatten.
De Wijkraad brengt het parkeerprobleem naar voren: als er veel klanten komen is de vrees dat de
parkeeroverlast (vreemdparkeerders) in de wijk gaat toenemen. Het antwoord: Dreefbeheer wil de huidige
parkeerplaats handhaven en efficiënter inrichten, dan moet er wel genoeg ruimte zijn. Bovendien is de
gemeente ook bezig met een nieuw parkeerbeheersplan, waarschijnlijk begin volgend jaar aan de orde.
Verder merkt de Wijkraad op dat het voor de wijk aan te bevelen is om voor de hele opzet uit te gaan van:
gifvrij en insectvriendelijk. Dit doen ook veel mensen in de wijk al in hun eigen tuin.
Reactie van De tuin van Haarlem: in principe goed plan, als de bomen maar niet hoger worden dan 1,5 m,
graag ook de wandelpaden in het gebied herstellen. Het belang van waterbeheer in het gebied komt ter
sprake; antwoord Dreefbeheer: aan het einde van het terrein in de hoek van de kruising Randweg/Vlaamse
weg, is een waterpartij gepland. Dat zou daar kunnen. Als positief punt wordt ook gezien dat het in te richten
tuinencomplex ook toegankelijk is voor bezoekers en wandelaars. Verder zijn ze angstig dat de horeca te
druk gaat worden. Dreefbeheer legt uit dat het een ondergeschikte, bescheiden horeca wordt. Ze
benadrukken nogmaals de door hen nagestreefde zichtlijnen: vanuit Elswout en Duinlust moet je naar de
stad en vice versa kunnen kijken. Dreefbeheer hoort het aan, maar kan hier niet zoveel mee.
Planning: Dreefbeheer schat dat het al met al nog wel 1 tot 1 1/2 jaar gaat duren voor het gerealiseerd
wordt. Zegt verder toe dat er een nieuwe samenvatting komt van het plan, met verwerking van de
opmerkingen van de middag, dit wordt toegestuurd aan de betrokkenen.
Conclusie: de insprekers zijn redelijk positief, en worden dus verder op de hoogte gehouden, want
Dreefbeheer stelt zeker prijs op de reacties.
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