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WELKOM

Bert heet iedereen welkom, fijn dat we elkaar weer in de Blinkert kunnen ontmoeten.
Allard is afwezig met bericht.

BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL

In het gebied Zijlweg West is een wijkpanel ingesteld. Uit het wijkpanel is via loting een forum samengesteld. Een van de
5 forumleden is Guda Kay.
De gemeente ontwikkelt strategisch beleid met betrekking tot de infrastructuur voor laadpalen. Eind 2022 zal hierover
duidelijkheid komen. Thijs Zijlstra is de beleidsadviseur mobiliteit.
Er is een groep die het initiatief neemt om deelmobiliteit te entameren. Deze wens leeft ook in het Ramplaankwartier.
Op de Rollandslaan is een laadpaal toegezegd, maar de plaatsing ervan is opgeschort vanwege verbouwing, en er is
bezwaar aangetekend. De laadpaal in de Leendert Meeszstraat is niet toegekend.

BINNENGEKOMEN BERICHTEN VAN DE GEMEENTE

Mirjam Boxhoorn wordt de nieuwe gebiedsverbinder van het Ramplaankwartier.
De nieuwe wijkagent is nog niet bekend. Frank Kathmann is sinds april weg.
Per 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht. Er zal niet worden gehandhaafd door de gemeente, bij brand zal de
verzekeraar hier onderzoek naar verrichten.

WIJKSCHOUW

De wijkschouw is op 16 mei 2022 gehouden door Mirjam Boxhoorn, Guda Kay en Machiel Bom van de Gemeente en
wijkraadsleden. Het parcours is per fiets verkend, en een aantal heikele punten zijn aangewezen. Zoals de gevaarlijke
situatie bij de Korte Zijlweg-hoek Ramplaan, de gevaarlijke situatie bij de Schoonoordlaan-hoek Ramplaan, de
weggehaalde bomen in Tuinwijk tijdens de 2e wereldoorlog, waar nimmer herplant voor is geweest (de gemeente
argumenteert dat er leidingen liggen). De last van het laagfrequente geluid is gemeld, het aantal plekken neemt toe.
Verder is er gewezen op het sluipverkeer die bij de Vlaamseweg vastlopen en her en der de slechte kwaliteit van de
straten en wegen.
Er is een procesmanager aangesteld voor het Houtmanpad, wie dat is, is nog onbekend.
We kunnen ons voorbereiden op glasvezelkabels, dat geeft kans om de slechte straten en wegen te herstellen. De
richtdatum voor de aanleg is nog niet bekend.

UPDATE SPEELTUIN EN STAND VAN ZAKEN ROLLANDSLAAN
SPEELTUIN
Inmiddels zijn alle speeltoestellen weggehaald. Ties van Dijk (voorzitter Speeltuin) kon niet bij deze vergadering
aanwezig zijn, hij wil graag persoonlijk informeren. Dit onderwerp wordt opgeschort naar de volgende vergadering.
Jurgen nodigt hem uit.
VLAAMSEWEG
Het verkeer heeft veel last van de werkzaamheden. Sinds de aanvang 2 weken geleden komt het doorgaande verkeer in
een fuik. De wijkraad heeft de gemeente hierop per mail attent gemaakt en gevraagd om betere omleidingsbebording.
Bert en Adrie houden hierover contact met de gemeente.

DREEFBEHEER EN DEKATUIN

Martijn van den Berg van Stichting Tuindershart licht dit punt toe.
Het eerste plan van Dreefbeheer heeft bezwaar opgeleverd omdat het een horecaonderneming leek te gaan worden.
Het idee was om gewassen van ‘wij telen groente’ en afkomstig van velden van Dekatuin te gaan verkopen. Het
vergroten van het verkoopdeel op agrarisch gewaarmerkte grond stuitte op bezwaar. In het eerste plan was ook een
vijver voorzien, maar dat past landschappelijk niet, er moet een slotenpatroon komen.
Er verdwijnen een paar parkeerplaatsen, de aanbeveling van de wijkraad was extra laadpalen te plaatsen. Volgens de
gemeente kan dat niet, want er moet eerst een mobiliteitsplan komen.
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Recentelijk is er een nieuw plan vrijgekomen, het bezwaar daarop is dat er heel veel (teveel) paden in zitten. Het
verzoek is of het hoofdpad een vaart kan worden. Ook opmerkelijk is dat er geen tekening is vrijgegeven van de
binneninrichting (afdeling verkoop). De inzet is om de transformatie naar een supermarkt tegen te blijven gaan.
Juridisch is het zo dat belanghebbenden gehoord moeten zijn, de vraag is of ze ook moeten instemmen. Als niet, dan
kunnen ze bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN: MOBILITEITSPLAN GEMEENTE, CONSEQUENTIES VOOR PARKEERBELEID

Met betrekking tot de gevaarlijke situatie bij de Korte Zijlweg is er een privépersoon in de gemeente Bloemendaal in
overleg met Maarten. De gemeente Bloemendaal redeneert vanuit het perspectief van de automobilist. De wijkraad
Ramplaan heeft gevraagd om verkeersdrempels, maar daarop komt geen reactie. Als alternatief vraagt de wijkraad
Ramplaan om samen met de gemeente Bloemendaal op te trekken voor fietspaden met tweerichtingsverkeer. Dit stuit
op bezwaar (te duur). Een andere optie is om het OV te verbeteren, het is een doorvoer richting het strand.
Met betrekking tot het onderwerp Parkeren wordt gemeld dat betaald/vergunninghoudersparkeren stadsbreed zal
worden ingevoerd. Bert vraagt na 1 juni 2022 aan Mirjam Boxhoorn (wijkverbinder) hoe het staat met de invoering.

MANIFEST VAN ENKELE WIJKRADEN ONDER LEIDING VAN ROB VAN LOOVEREN

Maarten geeft aan dat hij aanwezig was bij het groepsgesprek op 28 maart 2022, met burgemeester en
gemeentesecretaris. Onderwerp van gesprek was participatie versterken.
De wijkraad staat niet direct achter deze beweging ook al kunnen we ons vinden in een aantal van hun doelen.
Jurgen vult aan: decentralisatie heeft veel impact. Je krijgt dan wel formeel democratie en burgerparticipatie, maar er
zijn uiteindelijk weinig mensen actief, en dan is uiteindelijk de betrokkenheid laag. Dat is contraproductief.

HUISVESTING DOKTERSPOST

Allard heeft laten weten dat de huisvesting van de dokterspost in de Blinkert nu weer op losse schroeven is komen te
staan. We weten de knelpunten niet. Het is belangrijk dat de er een dokter in de wijk is gehuisvest, we blijven helpen
zoeken naar geschikte ruimte. Als aanvulling geeft Joop van Roon aan dat de huidige huisvesting wel een goede plek is,
de vraag is of er aangebouwd zou kunnen worden.
Er komt 2 dagen per week een praktijkondersteuner in de Blinkert.

SPAARGAS/ZONNEWARMTE

In maart 2022 is bekend geworden dat er een grote subsidie is toegekend. Er is een meerjarenbegroting gemaakt en
deze is voorgelegd aan de gemeente en aan de stuurgroep. De meerjarenbegroting is inmiddels goedgekeurd. Er is nu
een kernteam van 4 mensen en een grote schil van 40 mensen die actief werken aan het project.
Inmiddels zijn er 524 huisdossiers, het loopt goed.
Je kunt online je huisdossier invullen. Als je dat gedaan hebt, dan kun je zien wat je gaat besparen met je deelname.
Voor iedereen ligt er een aantrekkelijk aanbod.

MAILBOX: WIE DOET WAT EN WANNEER? ELK LID NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Actie: Eelco gaat kijken of er een ander archiefsysteem kan komen waardoor het prettiger/overzichtelijker werkt voor
de wijkraadsleden.

PROJECT OUDEREN IN DE WIJK

Ronald geeft nogmaals aan dat het project niet goed van de grond komt. Het doel is om eenzaamheid te bestrijden
onder ouderen (80+). De intenties zijn er, vanuit meerdere instellingen, maar de inzet wordt niet geleverd/kan niet
geleverd worden. Het stuit op problemen van capaciteit, van privacywetgeving en misschien gaat het niet alleen om
mensen die 80+ zijn, maar zijn er ook mensen jonger dan dat eenzaam.
Er zijn gesprekken gevoerd met Ans van Beek en Harm van Rijssen van de Blinkert en met straatcoaches. Ronald geeft
aan dat er ideeën zijn. Maar het gaat traag.
Nogmaals wordt de suggestie gedaan om Roy van Loon van het sociaal wijkteam te benaderen. En Joop van Roon wil
ook actief deelnemen. De speeltuin kan ook ingeschakeld worden. (Actie Ronald).
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SECRETARIAAT NA 1-1-2023, VOORZITTERSCHAP

Bert vraagt wie na 31-12-2022 zal gaan notuleren, omdat de wijkraad geen gebruik meer zal maken van de diensten van
Karola Buschman.
Ook wil Bert de voorzittershamer doorgeven.
Mogelijk komt het wijkraadslidmaatschap van Maarten vrij, nu hij mogelijk per juni 2022 in de gemeente Bloemendaal
wethouder wordt. Maarten geeft aan graag door te willen. De wijkraadsleden praten hier op een ander moment nog
even over door in klein comité.

WVTTK EN VASTE VERMELDINGEN

Eelco: heeft een notitie gemaakt dat het speeltuingebouw door Spaargas Vastgoed als eerste energieneutraal gemaakt
wordt. Met een inductiekeuken, dan kan soep voor ouderen worden gemaakt.
Bert: geeft aan dat hij op enig moment wil stoppen. Hij is nu ruim 8 jaar voorzitter.
Joop van Roon maakt iedereen attent op de website www.bewusthaarlem.nl alles wat er in Haarlem te doen is kun je
erop vinden.
Martijn van den Berg attendeert op ‘gast tuinders’: een plan voor betere netwerken om mensen in Haarlem dichter bij
huis te laten wandelen in de natuur, dus ook natuurontwikkeling bevorderen. Jeroen van Herk is projectleider.
DATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE WIJKKRANT: 6 juni 2022
DATUM VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 28 juni 2022
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ACTIELIJST
DATUM

WAT

WIE

OPMERKINGEN

24-05-2022

Vervanging notulist
Vervanging voorzitter

allen

Per 1-1-2023

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

24-05-2022

Ties van Dijk uitnodigen voor volgende
vergadering

Jurgen

Om een toelichting te geven over
stand van zaken Speeltuin

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.

Huisartsenpost in Blinkert

Bert

Blinkert wil faciliteren, hoe concreet
maken

22-03-2022

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

23-11-2021

Allard/Bert

14-09-2021

Ronde Tafel organiseren ten behoeve van
activiteiten speeltuin(gebouw)

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
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Eelco

RvT en RvB zijn geïnformeerd van de
wensen en de behoeftes van alle
stakeholders, wijkraad houdt vinger
aan de pols
Ronald (en Ans van Beek), en Jurgen
doen mee
Onderzoek wat de gedeelde wens is,
willen anderen aanhaken?

Maarten
Komt ook ter bespreking met Guda
Kay (wijkraadsgesprek)
(vanaf 1-6-2022: Mirjam Boxhoorn)

