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WELKOM 
Bert heet iedereen welkom. Allard, Maarten en Ronald zijn afwezig met bericht.  
 

1. INTRODUCTIE NIEUW WIJKRAADSLID TULA VAN DE SANDEN 
Tula stelt zichzelf voor: zij komt uit Heemstede, werkt als afdelingshoofd van de afdeling IC in het Spaarne 
Gasthuis, is actief geweest in de VVD Haarlem en VVD Noord Holland. Dat staat nu op een lager pitje en middels 
inzet voor de wijkraad wil ze met plezier een positieve impuls aan de wijk geven.  
 

2. BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL 
BINNENGEKOMEN BERICHTEN VAN DE GEMEENTE 

• De heer Henskes is overleden. De wijkraad heeft een condoleancekaart gestuurd aan de familie. 

• Er is geklaagd over overhangende esdoorns en verzocht om deze te snoeien dan wel te kappen. De 
wijkverbinder Mirjam Boxhoorn en de gebiedsregisseur openbare ruimte Machiel Bom hebben deze 
geïnspecteerd. Er is volgens hen geen gevaar en zij initiëren geen actie. 

• Er is gevraagd naar een functieprofiel voor de voorzitter van de wijkraad. Dat is er niet.  

• Anne Pauline Huizinga heeft een andere baan. Moira Faber neemt de functie van gebiedsmanager sociaal 
domein (voorlopig) van haar over.  

• Het NK Tegelwippen is recentelijk geweest. Een project dat meer groen beoogt. https://haarlem.nl/meer-
groen-minder-steen 

• In de derde week van oktober 2022 is er een wijkgesprek met de gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn.  
 
PERSBERICHTEN (Haarlem algemeen) 

• Er is geld beschikbaar voor Haarlemse Cultuurinitiatieven 

• Er is 62 miljoen euro beschikbaar gekomen voor een OV-knooppunt 

• Er is een samenwerking op touw gezet tussen de gemeente Haarlem en ontwikkelaars van zone Zuid-West 

• Er is een nieuw coalitieakkoord: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-
juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf 

• Er zijn uitnodigingen gestuurd m.b.t. een symposium over verdraagzaamheid 

• In het Zaanenpark is een evenement georganiseerd onder de noemer ‘ontmoeting voor en door de buurt’ 

• Er is een overeenkomst gesloten voor 669 woningen aan de Toekanweg 

• Er is een kippenhok gemaakt van 77 bomen  

• De expositie ‘Kleed je Goed’ is in de Haarlemmer Kweektuin te zien van 6 t/m 12 oktober 2022 
 
STAND VAN ZAKEN ACTIELIJST 

• Aftakking Zeeweg/Haarlem: geen nieuws 

• Verbinding in de wijk via cultuurweek Beatrixschool (Jurgen): de cultuurweek is altijd in maart. Hopelijk kunnen 
we in 2023 goed inhaken. Blijft onder de aandacht.  

• Huisartsenpost in Blinkert (Bert/Allard): geen nieuws, er is nog steeds overleg.  

• Ronde tafel organiseren (Eelco): Er is een bescheiden Ronde Tafel geweest met Ties van Dijk (voorzitter 
Speeltuin) en de Gemeente. De Gemeente geeft aan dat vastgoed verduurzaamd moet worden, maar er zit 
geen druk op. Voor het speeltuingebouw denkt Ties aan een inductiekeuken, daar is budget voor nodig. De 
gemeente heeft nu verder een afwachtende houding. 

 
MELDING VANUIT BUURBOOK 

• Op de Rollandslaan is, in tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken, een grote abri geplaatst. Er is een 
nieuwe projectmanager op dit project gekomen, deze afspraak is tussen wal en schip gekomen. Tula geeft aan 
dat zij hier al bezwaar op heeft gemaakt. Correctie zit in de pijplijn.  

 
 

3. STAND VAN ZAKEN VERNIEUWING VLAAMSEWEG/ROLLANDSLAAN 
Vernieuwing is bijna afgerond. Er komen nog bomen; een dubbele rij bomen bij het fietspad. Eerder is melding gedaan 
dat de stoep bij de Rollandslaan aangepast moet worden voor de bushalte, dit is nog niet gebeurd. 
Er is een bankje gesneuveld op de Vlaamseweg.  

https://haarlem.nl/meer-groen-minder-steen
https://haarlem.nl/meer-groen-minder-steen
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf
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4. ERVARINGEN FORMULE 1 WEEKEND IN DE WIJK 
In het algemeen is de formule 1 rustig verlopen in de wijk.  
Een bewoner heeft gemeld dat de brievenbussen 4 dagen dichtgemaakt zijn.  
Vrijdag- en zondagochtend rond half negen is het even een klein halfuur luidruchtig geweest. Daarna was er voor wat 
betreft het geluid geen overlast meer.  
Jurgen geeft aan dat er meer auto’s in de wijk stonden geparkeerd dan vorig jaar. En er was irritatie omdat er een 
omleiding was georganiseerd voor het fietsverkeer, deze was eenrichtingsverkeer. Als je gewoon een ommetje wilde 
fietsen kwam je doodlopend uit en dat leverde wat verwarring. Maar voor bezoekers van de Formule 1 was het tiptop 
geregeld.  
Tula geeft aan dat verkeersregelaars goed zijn ingezet en dat ze erg vriendelijk waren.  
Ties geeft aan dat er heel veel zwerfafval was. Complimenten voor de straatschoonmakers, want het was snel weer 
opgeruimd.  
Haarlem/Zandvoort heeft een Formule 1 manager in de gemeente: herbertbrinkman@haarlem.nl 
 
 

5. OPENING SPEELTUIN 24 SEPTEMBER 2022 
Hoera, er is een vernieuwde speeltuin, dankzij de buurt, geweldige sponsoren en inzet van de gemeente. Ties van Dijk 
(voorzitter) is heel erg trots.  
Er is een toezichthouder aangenomen voor drie dagen in de week. Die is nodig omdat na corona alle leven weer 
opbloeit, ook dat van hangjongeren en dat geeft soms overlast.  
Er zal nog groen geplant worden in de speeltuin. Dat kan nu nog niet, de herfst/winter is de geschikte periode om dat te 
doen.  
De speeltuin zal worden onderhouden door Haarlem Effect. De toestellen moeten over 5 jaar gekeurd worden.  
Er wordt gevraagd waarom kinderen niet naar de wc kunnen. Ties zegt: dat is nooit in een speeltuin. Als we een wc 
beschikbaar maken, dan moet die ook schoongehouden worden, van wc-papier voorzien etc. In het gebouw bij de 
speeltuin is een wc, maar dat gebouw maakt geen deel uit van de speeltuin. Eelco stelt voor om, als wc-bezoek toch een 
hoge prioriteit is bij de bezoekers, daar als bezoekers een voorstel voor te doen en de verantwoordelijkheid te 
delegeren.  
 
Op 24 september 2022 is de officiële opening. Er hangt een flyer in de wijkkast, de flyer is huis aan huis verspreid. Op 
die dag komt de gemeente de speeltuin officieel openen en worden de sponsoren in het zonnetje gezet.  
Joop van Roon geeft aan ook te komen, met in de achterzak het agendapunt ‘Eenzame Ouderen’.  
 
Ties vraagt de wijkraad om budgettair bij te dragen en mogelijk vrijwilligers te werven.  
Actie: Bert en Adrie kijken naar mogelijkheden van de stichting voor financiële bijdrage 
 
Voor vrijwilligers wordt geopperd dat een oproep op Buurbook gezet kan worden. Adrie zegt: vraag de jongeren die 
vroeger ook in de speeltuin speelden om mee te helpen (12-18 jaar) die vroeger ook in de speeltuin speelden. Die vind 
je onder andere in groep 8 van de Beatrixschool.  
Actie Ties van Dijk: schrijft stukje voor de wijkkrant.  
 
De wijkraad spreekt haar waardering uit voor de inspanningen van Ties van Dijk en complimenteert met luid applaus het 
resultaat. We zijn er heel erg blij mee! 
 

 

6. HALVE VAN HAARLEM 
Verkeersafzettingen zijn alleen op de dag zelf, voor een paar uurtjes. Er worden verkeersbegeleiders ingezet.  
 
 

7. PLAN STAATSBOSBEHEER ELZENHAAG BIJ MARCELISVAART 
Er komt een Elzenhaag langs de Marcelisvaart. Joop van Roon geeft aan dat hij de voorkeur heeft voor ZWARTE elzen en 
wil graag naambordjes.  
Actie: Joop van Roon schrijft stukje voor de wijkkrant.  

mailto:herbertbrinkman@haarlem.nl
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De elzenhaag langs de Tennisbaan is van de baan.  
 
 

8. VOORTGANG HUISVESTING DOKTERSPOST IN DE WIJK 
Punt verschuift naar volgende vergadering, dan kan Allard dit verder toelichten.  
 
 

9. VERKEERSSITUATIE HOEK SCHOONOORDLAAN/RAMPLAAN 
Olaf Speets en Floris Keasberry voeren dit punt aan: 
De hoek Schoonoordlaan/Ramplaan is voor het verkeer erg onoverzichtelijk. Dit is al lange tijd zo, bewoners hebben 
hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente. Lange tijd gebeurde er niets, tot kortgeleden. Zonder informatie vooraf 
aan bewoners heeft de gemeente een lelijke bloembak geplaatst met daarin halfhoge begroeiing.  
De bloembak is primair bedoeld om parkeren tegen te gaan, zodat de kruising overzichtelijker wordt. De kruising is nog 
steeds zeer gevaarlijk en vinden er zeer regelmatig bijna-ongelukken plaats.  
Bewoners zijn te rade gegaan bij de verkeersexpert van de politie en ook deze verklaart dat dit een gevaarlijke situatie 
is. De gemeente geeft aan dat het allemaal best veilig is, temeer omdat heel Haarlem binnenkort 30 km/u zone wordt. 
De bewoners weerspreken deze aanname en wijzen op de vele meldingen die inmiddels gedaan zijn.  
 
Plaatsen van de bloembak is ter sprake geweest bij de schouw van afgelopen mei. Daar werd bij gezegd dat in 
november gekeken gaat worden of deze interventie voldoende is om de veiligheid te borgen. Op de Ramplaan wordt te 
hard gereden. Vanuit de Schoonoordlaan rijden mensen weg terwijl ze op hun mobiel kijken, zegt L. Loerakker. Ook zijn 
er mensen die ‘even een minuutje parkeren’ omdat ze naar een winkeltje moeten. Zij inventariseert alle problemen die 
de veiligheid in het geding brengen op dit kruispunt. Dit doet ze op persoonlijke titel. Zij zou graag een geel 
gemarkeerde stoeprand willen als signalering dat je bij de hoeken van het kruispunt niet mag parkeren.  
 
Tula voegt toe: de gemeente zegt algauw dat er geen klachten zijn, terwijl er wel degelijk meldingen zijn. Dus: blijf 
melden en klagen.  
Actie Tula: contact met de betrokkenen hierover en ambtenaren inschakelen.  
 
Eelco geeft aan dat het houden van een enquête onder de bewoners wellicht een goed idee is.  
Bert stelt voor dat Tula in contact blijft met Olaf, Floris en mevrouw Loerakker.  
 
 

10. SPAARGAS/ZONNEWARMTE 
Eelco geeft een update: er zijn nu een kleine 600 huisdossiers gemaakt. Afgelopen zomer is een pilot gedaan in 
samenwerking met een adviesbureau. Dit is bijna klaar, over 1-2 weken komt er een eerste ronde maatwerkadvies. 
Daaropvolgend worden de eerste 6 woningen aangepakt.  
Er liggen verder nog een paar administratieve kwesties, en die worden de komende tijd weggewerkt.  

 
Adrie vraagt of de straten opengaan. Ja zegt Eelco, maar dat hoeft maar eenmalig omdat gelijk verbindingen worden 
gelegd naar huizen die in de eerste fase niet meedoen. 
Goed idee dan om gelijk de glasvezel erin te stoppen en de stoepen opnieuw netjes te bestraten.  
 
 

11. GEBRUIK WIJKKAST 
Adrie zorgt voor de wijkkast. Er is nog ruimte voor meer informatie/flyers. Wat erin hangt moet goed leesbaar zijn, geen 
kleine lettertjes. Er kunnen persberichten in, voorpagina van de wijkkrant, paar foto’s erbij.  
Ties geeft aan dat deze info ook kan hangen bij het speeltuingebouw. Ties zorgt ervoor dat het opgehangen wordt.  
 

12. PROJECT EENZAME OUDEREN 
Joop van Roon is deze zomer druk met dit onderwerp bezig geweest. Hij heeft een notitie gemaakt en deelt deze uit aan 
aanwezigen. Joop wil graag weten of de wijkraad door wil met dit onderwerp, het loopt al lang en bepaald niet vlot. De 
aanpak tot dusverre loopt aan tegen privacy-kwesties, terwijl privacy juist de dekmantel kan zijn van eenzaamheid.  
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Hij geeft aan dat een van de struikelblokken is dat de term ‘eenzaamheid’ stigmatiserend is. Wat is het precies? Alleen is 
niet eenzaam, heb je behoefte aan gezelschap? In andere wijken loopt de inzet om ouderen (mensen) uit de 
eenzaamheid te helpen wel goed. Jurgen vraagt: wat doen zij dan? Kunnen wij dat ook doen? 
 
Joop wil graag dat dit onderwerp wordt ondersteund vanuit de wijkraad. Wil hierover nog een keer praten met 
gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn. Hij zoekt ook aansluiting bij de straatcoaches; zij kunnen zicht hebben op wie 
eenzaam is, en zij moeten het op zich nemen om vertrouwen te wekken van de mensen die eenzaam zijn.  
 
Jurgen illustreert dat a) niet alle ouderen eenzaam zijn, en b) dat er ook jongeren zijn die eenzaam zijn. En verder is dit 
niet iets wat de wijkraad kan oplossen. We kunnen wel faciliteren, maar buren zullen echt elkaar moeten aanspreken.  
 
 

13. WVTTK EN VASTE VERMELDINGEN 
Tula meldt dat laadpalen op dit moment in heel Nederland niet leverbaar zijn. Vandaar dat er niets bij komt op dit 
moment. Zij houdt het werk bij via het hoofd laadpalen van de Gemeente Haarlem.  
 
DATUMSCHEMA WIJKKRANT EN VERGADERDATA WIJKRAAD 2023: moet nog naast elkaar gelegd.  
Actie: Bert 
 
DATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE WIJKKRANT: 21 november 2022 
 
DATUM VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 22 november 2022 
 
 

SLUITING 
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ACTIELIJST 
 

DATUM WAT WIE OPMERKINGEN 

13-09-2022 Financiele bijdrage opening speeltuin  Adrie 
Bert 

Opening 24-09-2022 

13-09-2022 Veiligheid Schoonoordlaan/Ramplaan Tula Contactpersonen bij gemeente en 
raad inschakelen 

13-09-2022 Vergaderdata 2023 Bert Synchroniseren kopijdata wijkkrant en 
wijkraadvergaderingen  

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 

23-11-2021 
 
 
 
25-01-2022 

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.  

23-11-2021 
 
25-01-2022 

Verbinding in de wijk via cultuurweek 
Beatrixschool 

Allen 
 
Jurgen 

Ideeën aanvullen t.b.v. thema Helden 
 
Contact leggen met Judith de Bruin. 

14-09-2021 
 
 
 
23-11-2021 

Huisartsenpost in Blinkert Bert 
 
 
 
Allard/Bert 

Blinkert wil faciliteren, hoe concreet 
maken 
 
RvT en RvB zijn geïnformeerd van de 
wensen en de behoeftes van alle 
stakeholders, wijkraad houdt vinger 
aan de pols 

24-11-2020 
 
 
29-06-2021 

Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt, 
met sprekers uit gemeente 
 
Maarten polst bij inzenders over onderwerp of 
er animo is voor zo’n bijeenkomst 

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

 
 


