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WELKOM
Bert heet iedereen online welkom, in het bijzonder Guda Kay (wijkverbinder a.i.) en Harmen Rijksen
(Tuindershart).
Guda Kay stelt zichzelf voor: zij woont sinds 5 jaar in Haarlem en kent de wijk Ramplaankwartier goed. Guda heeft
sinds november 2021 de werkzaamheden van Moira Faber overgenomen. Guda werkt 16 uur per week. De
belangrijke onderwerpen in haar portefeuille voor deze wijk zijn: herinrichting Rollandslaan, parkeerbeleid,
autodelen, huisvesting huisarts, kwaliteit Houtmanpad, e.v.a.
Guda meldt ter vergadering dat er nog geld is voor (extra) groen: € 3.000. Ook is er nog geld voor corona
initiatieven.

Harmen Rijksen stelt zichzelf voor: hij is coördinator dagbesteding bij Tuindershart.
https://www.kennemerhart.nl/locaties/haarlem-tuindershart/ De doelgroep is kwetsbare ouderen, mensen met
beginnende dementie. Tuindershart probeert activiteiten te organiseren die leuk zijn en niet nadrukkelijk over de
beperking gaat. Zoals: wandelingen door de natuur, samen muziek maken, yoga in de tuin, capoeira, sporten. De
vraag is wat de wijkraadsleden hiervan vinden.
Past goed bij de portefeuille van Ronald. Actie: samen overleggen, Harmen neemt initiatief en stuurt een mail.
Eelco merkt op dat dit onderwerp prima in de wijkkrant kan, terugkerend met de verwijzing naar de
activiteitenkalender van Tuindershart.

BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL
De post en e-mail komt centraal binnen, alle wijkraadsleden hebben toegang. Graag allen (wijkraadsleden) regelmatig
kijken en oppakken als het tot jouw portefeuille behoort.

ERVARINGEN MET OUD- EN NIEUW IN DE WIJK
Er werd nog veel geknald, maar het was stiller dan vorig jaar. Weinig opmerkingen verder, oudjaar is prima verlopen.

KOMST NIEUWE GEBIEDSVERBINDER, VOORLOPIG VOOR EEN HALF JAAR
Guda Kay neemt de werkzaamheden van Moira Faber over, zij is 16 uur/week beschikbaar voor deze rol.
Zie verder bij Welkom in deze notulen.

TERUGKOPPELING WIJKRADENOVERLEG 8-12-2021
Er is geen bestuurslid van de wijkraad bij aanwezig geweest. Actie: Bert vraagt Chantal Ouwehand
(managementassistent van Zuidwest Afdeling Programma en Gebiedsmanagement) naar terugkoppeling. In principe is
dit het aandachtsgebied van Ronald.

BUDGET NIEUWE CORONA-INITIATIEVEN € 10.000
Mocht iemand een mooie activiteit willen initiëren die verband houdt met de beperkingen door de coronapandemie
dan kan hiervoor bij de gemeente financiële stimulans aangevraagd worden.

LUCHTKWALITEITSMETING OOK IN ONZE WIJK? UITERLIJK EIND JANUARI 2022
Er is op 11-01-2022 een event geweest. Het luchtkwaliteitskaartje is besproken met de wijkraden; er zijn 30
luchtmeetpunten in de binnenstad en langs de Randweg. Er worden geen metingen gedaan in het Ramplaankwartier.
Verdere actie is niet nodig.
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MAIL OVER ‘GEWOON IN DE WIJK’
Dit gaat over activiteiten die bijdragen aan welzijn en welbevinden in de wijk. Aanbesteding loopt via de gemeente. Het
is niet duidelijk waar dit precies over gaat. Actie: Bert gaat toelichting vragen aan de wijkverbinder en aan Chantal
Ouwehand (managementassistent van Zuidwest Afdeling Programma en Gebiedsmanagement).

MAIL NIEUWE DEMOCRATIE: ER IS NOG PLEK VOOR 2 Z.G.N. WIJKCONTRACTEN
In Schalkwijk is er een buurtbudget. Er is nog plek voor 2 wijkcontracten. De vraag is of wij er iets mee kunnen. Ronald
denkt van niet. Aan de andere kant: met zo’n budget kun je een bepaald doel verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld het
opknappen van de speeltuin. Daarvoor is nodig: een doel en een plan. Maarten geeft aan dat zoiets tijd kost. Actie: Bert
onderzoekt dit nog een keer.

TERUGKOPPELING GUDA NAAR BERT OVER PLANNEN NIEUW TRAJECT NAAR ZANDVOORT
Bert geeft aan dat we graag geïnformeerd willen worden en willen meepraten over de ontwikkelingen rondom de AMSmetropool regio. Het lijkt of de wensen ten aanzien van de bereikbaarheid van Zandvoort niet overeenstemmen met de
belangen van onze (en andere) wijk(en). Er wordt specifiek de zorg over de ‘betere’ toegangsweg naar Zandvoort
uitgesproken. Vraag aan Guda: wie werkt dit namens de gemeente Haarlem uit, wie zijn de spelers in dit onderwerp en
met wie kunnen wij in gesprek komen.

UPDATE SPEELTUIN EN STAND VAN ZAKEN ROLLANDSLAAN
Speeltuin
Jurgen kan nu geen update geven. Actie: Jurgen nodigt Ties van Dijk uit om de stand van zaken toe te lichten in de
volgende vergadering.
Rollandslaan
Volgens de laatste berichten loopt de herinrichting nog steeds volgens planning en is de verwachting dat het half maart
2022 klaar is. De bereikbaarheid van de DekaTuin is nog ter bespreking.
Er zijn een paar klachten binnengekomen van rollator-, rolstoel- en kinderwagengebruikers: de stoep is hoog en het
verzoek is deze ter plaatse van de zebrapaden te verlagen wat de toegankelijkheid voor hen verbetert. Actie: Adrie
neemt contact op met Saskia Vermeulen (projectleider vanuit de gemeente).
In de herinrichting ontbreken nu twee laadpalen, omdat de werkgroep die betrokken is geweest bij de herinrichting van
de Rollandslaan bezwaar heeft gemaakt tegen de palen op de bedoelde plek. Het standpunt van de wijkraad is dat er
voldoende laadpalen moeten zijn en daar moeten we de gemeente op aanspreken. Zeker nu het elektrisch rijden en het
autodelen op gang komt.

UPDATE OUDEREN IN DE WIJK, EVT. ‘STRAATCOACHES CONFERENTIE’ OM HET ‘GERICHTE
VRIJWILLIGERSWERK’ TE ACTIVEREN IN DE WIJK, GEBRUIK RUIMTE BLINKERT
De bedoeling is om dingen te bedenken ten behoeve van eenzame ouderen in de wijk. Ronald heeft contact gelegd met
het Willem Dreesplantsoen en ook met iemand van de Blinkert. Ook mevrouw Bellaart is hierbij betrokken, zij was tot
dusverre de coördinator Burenhulp in de wijk. De beperkingen door de coronamaatregelen maken dat dit proces traag
verloopt. We hopen dat de straatcoaches binnenkort de handschoen weer op kunnen pakken en plannen kunnen
maken.
Het is goed om Harmen Rijksen van Tuindershart daarbij te betrekken, we wachten nog op een fiat van de Blinkert om
daar weer te mogen komen.

WELKE ZAKEN SPELEN ER VERDER DIT KALENDERJAAR IN ONZE WIJK?
Cultuurweek Beatrixschool: Jurgen probeert wijken/instanties en personen bij elkaar te brengen. Is met die agenda ook
bij de Beatrixschool geweest. Het thema van de cultuurweek is ‘Helden’. De uitwerking daarvan stagneert omdat de
school het nog niet verantwoord vindt om ontmoetingen te organiseren. Actie: Jurgen gaat nog een keer in gesprek met
Judith de Bruin van de Beatrixschool omtrent het thema Helden en de mogelijkheden om vanuit de wijk aan te haken.
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Spaargas: Eelco meldt dat er nog gewacht wordt op de officiële toekenning van de grote subsidie. Die wordt eind maart
2022 verwacht. Dan gaat de zaak rollen: aanbesteden, adviezen uitrollen per woning. Dan afwachten of er een
definitieve ‘go’ aan gegeven wordt.
Huisartsenhuisvesting: Allard heeft geen informatie over hoe het gesprek is gegaan met de Blinkert.

VASTE VERMELDINGEN
Vaststelling verslag vorige vergadering
Verslag is vastgesteld.

Rondvraag
Maarten merkt op dat de vergadering gepland is na de deadline voor kopij van de wijkkrant. De wijkkrant bepaalt haar
eigen deadlines en worden niet overlegd met de wijkraad. Maar we zijn het eens met het idee dat de column een stuk
actueler is als we de wijkraadvergadering houden voor de deadline van de kopij. Daarom wordt de geplande
vergadering een week naar voren geschoven: datum volgende wijkraadvergadering is 22 maart 2022.
Adrie hoopt dat we een paasborrel kunnen houden met daarbij ook de redactieleden van de Wijkkrant, hij organiseert
die graag.

Actielijst
DATUM

WAT

WIE

OPMERKINGEN

25-01-2022

Overleg met Tuindershart; hoe inpassen in
portefeuille van Ronald

Ronald en
Harmen Rijksen

Harmen Rijksen neemt initiatief
afspraak te maken voor overleg met
Ronald

25-01-2022

Terugkoppeling wijkradenoverleg

Bert

Terugkoppeling vragen aan Chantal
Ouwehand.

25-01-2022

‘Gewoon in de wijk’

Bert

Toelichting vragen aan Chantal
Ouwehand

25-01-2022

Ties van Dijk uitnodigen voor volgende
vergadering

Jurgen

Om een toelichting te geven over
stand van zaken Speeltuin

23-11-2021

Wijkraadbudget

Adrie

Verantwoording 2021 richting
Gemeente

23-11-2021

Aftakking Zeeweg/Haarlem

Bert

Uitzoeken hoe of dit provinciaal of
gemeentelijk is en hoe wijkraad
officieel geïnformeerd kan gaan
worden
Verzoek nu ook bij Guda Kay uitgezet.

Verbinding in de wijk via cultuurweek
Beatrixschool

Allen

Ideeën aanvullen t.b.v. thema Helden

Jurgen

Contact leggen met Judith de Bruin.

Bert

Blinkert wil faciliteren, hoe concreet
maken

25-01-2022
23-11-2021
25-01-2022
14-09-2021

Huisartsenpost in Blinkert

23-11-2021

Allard/Bert
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RvT en RvB zijn geïnformeerd van de
wensen en de behoeftes van alle
stakeholders, wijkraad houdt vinger
aan de pols

DATUM

WAT

WIE

OPMERKINGEN

14-09-2021

Ronde Tafel organiseren ten behoeve van
activiteiten speeltuin(gebouw)

Eelco

Ronald (en Ans van Beek), en Jurgen
doen mee

25-01-2022

Eelco heeft afspraak met Ties van Dijk en
eigenaar Vastgoed.

24-11-2020

Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt,
met sprekers uit gemeente

29-06-2021

Maarten polst bij inzenders over onderwerp of
er animo is voor zo’n bijeenkomst

Onderzoek wat de gedeelde wens is,
willen anderen aanhaken?

Datum kopij volgende wijkkrant
28 maart 2022
Datum volgende vergadering
22 maart 2022

AFSLUITING
Bert sluit de vergadering met dank aan iedereen.
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Maarten

Komt ook ter bespreking met Guda
Kay (wijkraadsgesprek)
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