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WELKOM 
Bert heet iedereen welkom. Jurgen is afwezig met bericht.   
 
 
1. BESPROKEN IN HET LAATSTE WIJKGESPREK (D.D. 24-10-2022) 

• Aan de Ramplaan worden de bakken met groen vervangen door vast laag groen, Mirjam Boxhoorn 
(wijkverbinder) en Machiel Bom (regisseur openbare ruimte) overleggen met bewoners. Overleg is 
(inmiddels geweest) op 28-10-2022. Zie punt 2. 

• Er is overlast van ratten aan de Rollandslaan. De bewoner die dit meldde krijgt het probleem niet 
opgelost. Wordt opgepakt door collega van Mirjam Boxhoorn.  

• Herinrichting Rollandslaan/Vlaamseweg: er zijn nog een paar restpunten, die liggen bij de aannemer. Als 
dat is gedaan, dan is oplevering mogelijk. Er zijn nogal wat gebreken geconstateerd, bomen worden 
verwacht (hopelijk voor de kerst). Bewoners kunnen zich melden bij Steven Vugteveen (procesmanager). 

o Het doel van de herinrichting was snelheidsbeperking: het resultaat kan pas gemonitord worden 
als de weg helemaal in gebruik is. Aan de noordoost kant van de Rollandslaan wordt de snelheid 
als te hoog ervaren. 

o Het te grote bushokje is verwijderd. De haag aan de achterkant hangt over, dat moet gesnoeid en 
dan zal er een kleiner bushokje komen.  

o Er is een kolk geplaatst bij het fietspad t.h.v. het tankstation, zodat er geen water meer blijft 
staan.  

• Parkeerdrukte, met name door vreemd-parkeren, wordt nu als overlast ervaren. Dit is een breed 
gedragen klacht. Mirjam Boxhoorn geeft dit door aan het project. Een idee is om bij Deka gratis 
parkeerplekken te maken voor elektrische of deelauto’s (terrein Dreefbeheer).  

• Het beleid t.a.v. laadpalen zou opnieuw worden bekeken, is nog geen nieuws over te melden. De laadpaal 
die is geplaatst en nog niet werkt, valt niet onder de gemeente. Klachten daarover moeten gericht 
worden aan de firma die de laadpaal heeft geplaatst.  

• Ten behoeve van het project van de zonnewarmte wordt de stoep open gemaakt om er dunne slangen 
onder te leggen. Er komen 3 warmtestations van 2x2x2 m. In overleg met Machiel Bom is gezocht naar 
plekken in de wijk. Mogelijk in combinatie met Liander, nieuwe kv stations. 

• Er komt glasvezel aan, de firma heet Open Dutch Viber. Onno Oosterhof is aanspreekpunt.  
• Er is onderzoek geweest naar verschillende soorten halfverharding voor het Houtmanpad. Op basis van de 

uitkomst zal de juiste soort gekozen worden.  
• De plaatsing van nieuwe planten en bomen is in voorbereiding.  
• Over de wijkplatforms, zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen, wordt in de loop van 2023 

besloten. De wijkraden worden daarna geïnformeerd.  
 (bron: verslag wijkverbinder) 

 
 
2. GESPREK WIJKBEWONERS EN GEMEENTE OVER HOEK SCHOONOORDLAAN/RAMPLAAN 

De gebiedsverbinder is inmiddels op bezoek geweest, de bak met groen zal vervangen worden door vast groen. 
Ook komt op de hoek van de kruising nog wat groen, dat werkt remmend en bevordert de veiligheid.  
Punt wordt behandeld in afwezigheid van de melders uit vorige bijeenkomst (Floris Keasberry en Olav Speets).  
 
 
3. PARKEERBELEID GEMEENTE HAARLEM TEN AANZIEN VAN HET RAMPLAANKWARTIER 

In Haarlem wordt betaald parkeren uitgebreid. In eerste instantie liet het zich aanzien dat dit niet gold voor het 
Ramplaankwartier, maar na metingen bleek dat er sprake is van een te hoge parkeerdruk.  
Dat betekent dat de gemeente voornemens is om het Ramplaankwartier, als onderdeel van Duinwijk, in te delen 
in zone C.  
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In zone C kost een parkeervergunning € 112,- per jaar voor de eerste auto en € 420,- voor de tweede auto.  
In zone D kost een parkeervergunning € 75,- voor de eerste auto en € 280 voor de tweede auto.  
 
Daarnaast geldt er een regeling voor bezoekersparkeren:  
 Maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:00  € 0,12/uur 
 Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 23:00  € 0,25/uur 
 Zaterdag van 9:00 – 23:00    € 0,25/uur 
 Zondag van 13:00 – 23:00    € 0,25/uur 
 
De inspraak hierover is van 19 oktober tot en met 30 november 2022. De raad stelt het beoogde beleid vast in het 
eerste kwartaal 2023. De verordeningen worden dan in het derde kwartaal 2023 vastgesteld en de invoering van 
dit nieuwe beleid zal begin 2024 starten.  
 
Maarten stelt vast dat e.e.a. niet gelukkig is gecommuniceerd en hoe de parkeerdruk precies is gemeten is niet 
helemaal helder.  
 
Binnen de wijk zijn er voor- en tegenstanders van dit parkeerbeleid. Daarom neemt de wijkraad in deze kwestie 
geen standpunt in. Wel zal de Wijkraad opteren voor zone D. De tijd dringt en de wijkraad roept eenieder die 
graag gehoord wil worden hierover, op om dit zelf via de inspraak te doen. Deadline was 30 november 2022. De 
wijkraad zal pleiten voor een coulante regeling voor bezoekersparkeren voor hen die noodzakelijkerwijs hier veel 
gebruik van zullen moeten maken. Als zij door het bezoekersbudget heen zijn, is parkeren een (te) dure kwestie.  
 
 
4. STAND VAN ZAKEN ACTIELIJST 

13-09-2022 Financiële bijdrage opening speeltuin: is gedaan, punt afgevoerd.  
13-09-2022 Veiligheid Schoonoordlaan/Ramplaan: is in gang gezet, punt afgevoerd. 
25-01-2022 Overleg tuindershart/project eenzame ouderen. Het project bestrijding eenzaamheid is niet alleen 
voor ouderen. Dit onderwerp moet opnieuw onder de loep genomen worden.  
24-11-2020 Parkeren: Het is niet gekomen van informatieve bijdrage door de gemeente, nu is het beleid 
opgetekend en staat op het punt vastgesteld te worden. Punt wordt afgevoerd.  
 
 
5. STOLPERSTEINE IN DE WIJK? ZOJA: PLAN VAN AANPAK 

Op 11 november 2022 publiceerde het Haarlems Dagblad een artikel over Stolpersteine in Zandvoort. 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20221111_54378460?utm_source=google&utm_medium=organic. 
Stolpersteine zijn kleine messing plaatjes van 10x10 cm die met beton verankerd liggen in het trottoir. In het 
plaatje is de naam gegraveerd van een joods stadsgenoot die door de nazi’s is vermoord en ligt bij diens laatste 
woonadres.  
Lees meer op: https://www.struikelstenenhaarlem.nl en https://www.stichting-stolpersteine.nl. 
 
In het Ramplaankwartier zou het gaan om 8 wijkgenoten op 5 woonadressen. De stenen kosten € 150,-. Bert wil 
dit wel uitzoeken als hij voorzitter af is.  
 
 
6. VUURWERKVERBOD, HANDHAVING EN REACTIE OEKRAÏENSE WIJKBEWONERS 

De gemeente geeft aan dat zij het vuurwerkverbod handhaaft en zegt dat er weinig signalen komen dat er 
vuurwerk wordt afgestoken. Bewoners ervaren dit anders; niet alleen kleine knalletjes, soms zijn het zware 
bommen. De gemeente kan alleen handhaven als dit gemeld wordt door bewoners.  
Bert schrijft een artikel in de wijkkrant. Eelco geeft aan dat het goed is om in gesprek te gaan met de jongelui die 
dit doen.   
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7. HUIS IN DE WIJK / NOTITIE OVER OUDEREN IN ONZE WIJK  

Joop van Roon deelt een notitie uit. Hij heeft overleg gevoerd met Ans van Beek (teamleider welzijn in De Blinkert) 
en Ties van Dijk (voorzitter van de speeltuin). De notitie bespreekt een manier voor ouderen om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen bij De Blinkert. De voorwaarden hiervoor zijn: mensen moeten 
zelfstandig kunnen komen, er moet een gespreksleider en/of een coördinator zijn en er wordt koffie en thee met 
een koekje gepresenteerd. De kosten komen neer op € 500,- en het verzoek aan de wijkraad is dit geld 
beschikbaar te stellen. 
 
Echter, Bert geeft aan dat er teveel wordt gefocust op een specifieke doelgroep. Het gaat niet over ouderen, maar 
over eenzame mensen. Het moet gaan over activeren van mensen met als doel geestelijk en sociaal welzijn voor 
iedereen.  
 
Joop van Roon spreekt zijn teleurstelling uit dat iedereen eindelijk akkoord is en dat het nu toch niet door kan 
gaan.  
 
Ter informatie vertelt Karola Buschman hoe verbinding en sociaal welzijn is georganiseerd in het dorp Dwingeloo 
(Drenthe).  
In het dorpshuis Over Entinghe worden van allerlei activiteiten georganiseerd voor liefhebbers van muziek, kunst 
en cultuur, biljart of kaartclubs, cursussen, maar ook eenmalig (soms seizoengebonden) activiteiten. 
https://www.overentinghe.nl/index.php/nieuwsbrief/programma 
Karola maakt deel uit van de werkgroep ‘Rondje Cultuur’, dat iedere eerste zondag van de maand (7 keer per jaar) 
een middag met iets wat cultuur is organiseert. Dans, muziek, beeldende kunst etc. In Dwingeloo en omgeving zijn 
er genoeg mensen te vinden die kunnen optreden, geïnterviewd willen worden en de middagen zijn altijd druk 
bezocht.  
Dat zou ook in het Ramplaankwartier kunnen. Je zou kunnen denken aan een lesje schaken van Adrie (wat voor 
verbinding tussen jong en oud kan zorgen) en daarna een toernooitje. Of een mooie film met een discussie na 
afloop. Wonen er muzikanten in de wijk? Kom lekker met elkaar spelen, de jamsessies in Over Entinghe zijn altijd 
uitverkocht! In Dwingeloo betalen bezoekers hiervoor een minimale entree omdat het beleid is dat het voor 
iedereen toegankelijk moet zijn. Het bestuur van het dorpshuis spreekt meerdere subsidies aan, en er wordt aan 
crowdfunding gedaan. De activiteiten zouden in De Blinkert, in de speeltuin en misschien ook wel in de 
Beatrixschool kunnen plaatsvinden.  
 
Onderwerp schuift door naar volgende vergadering. 
 
 
8. ZONNEWARMTEPROJECT: STAND VAN ZAKEN  

In de wijk komen eerst 2 en zo nodig 3 warmtestations, die worden half verzonken in de grond geplaatst, 
waardoor ze maar 1 meter boven de grond staan. In deze warmtestations zit een pomp die koude vloeistof de 
grond in pompt en warme vloeistof oppompt naar de huizen toe. Dit gebeurt met 4 buizen (2 voor koude afvoer 
en 2 voor warme aanvoer). De kast is extra dik geïsoleerd om zoveel mogelijk te voorkomen dat je die hoort.  
De warme leidingen leveren 18 graden, het is de bedoeling dat ieder individueel huis die warmte opwaardeert 
met een eigen warmtepomp. Dat moet een water-water warmtepomp zijn.  
 
De planning is te vinden op de website https://ramplaankwartier.nl 
 
Om te berekenen wat deelname aan het warmtenet kost en wat het oplevert is er een rekenmodule gemaakt. Die 
zal een dezer dagen beschikbaar zijn.  
 
Voor deze warmtevoorziening is het belangrijk dat je huis goed geïsoleerd is. Nu is er in algemene zin een grote 
behoefte aan isolatiematerialen. In deze wijk moet maatwerk worden geleverd, want niet ieder huis is hetzelfde. 
Dat maakt dat het advies en implementatietraject trager verloopt.  
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Eelco zorgt dat er nog wat besparingstips in de wijkkrant worden gepubliceerd.  
 
 
9. NIEUWE VOORZITTER EN SECRETARIS- STAND VAN ZAKEN 

Voor beide vacatures heeft zich niemand gemeld.  
Bert zorgt voor een (herhaalde) oproep in de wijkkrant.  
 
 
10. VASTSTELLING NOTULEN VORIGE VERGADERING 

Geen opmerkingen 
 
 
11. WVTTK  

Maarten Abspoel: geeft aan dat er erg veel stenen in de speeltuin zijn en erg weinig groen is.  
 
Joop van Roon vraagt waarom er glasvezel in de wijk komt. Eelco meldt dat dit is medegedeeld tijdens het 
wijkgesprek en dat de komende 4-6 maanden de stoepen opengaan om glasvezelkabel in te leggen. Ook voor het 
zonnewarmteproject moeten de straten open. Dit is dubbel werk en blijkt niet met elkaar te kunnen worden 
afgestemd. 
Tula legt uit dat de glasvezel in de straten gemeenschappelijk zijn, maar de kabel van de verdeler naar je huis 
komt van je eigen provider.  
 
Bomen in Vlaamseweg: Er zijn veel mooie bomen geplaatst, met een hoge mate van diversiteit, teveel om op te 
noemen.  
 
Karola Buschman ontvangt van de voorzitter een boekenbon. Inmiddels heeft zij daar het boek ‘Het eiland van de 
verdwenen bomen’ van Elif Shafak van gekocht. Het is prachtig! 
 
 
DATUM VOLGENDE VERGADERING: dinsdag 24 januari 2023 
 
 
12. SLUITING 
 
!  
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ACTIELIJST 
 

DATUM WAT WIE OPMERKINGEN 

22-11-2022 Parkeerbeleid, zone C/Zone D Wijkraad Pleiten voor indeling in zone D, en 
pleiten voor coulance bij noodzaak 
vaak beroep te moeten doen op 
budget bezoekersparkeren. 

22-11-2022 Stolpersteine in de wijk Bert Uitzoeken en in gang zetten na 
beëindiging voorzitterschap 

22-11-2022 Besparingstips gas en licht Eelco Stukje in wijkkrant 

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

24-05-2022 Vervanging notulist 
Vervanging voorzitter 

allen Per 1-1-2023 

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 
 
Bert had overleg met directie van 
Kennemerhart, er is niets te melden. 
Allard voegt toe: Staat ‘on hold’ i.v.m. 
nieuw ict-systeem. Deadline is eind 
2023 

  


