
Notulen openbare wijkraad vergadering 18-11-09 in “de Roos”.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Taakverdeling wijkraad en planning vergadering
4. Financiële stand van zaken wijkraad
5. Speerpunten wijkraad
6. Stand van zaken wijkcontracten
7. Rondvraag

1. Opening
De voorzitster (Annette Kroes) heet een ieder welkom die aanwezig is.

2. Vaststellen agenda en mededelingen
Mededelingen: 
- Op 24/12/09 om 20:00u is er een kerstsamenzang in het Frederikspark een ieder is van harte 
uitgenodigd en de wijkraad sponsort €150,- voor het kerst samenzang. Er is nog een verzoek: 
of er bewoners zijn die willen helpen fleyeren?

- A. Kroes is gebeld door RTV Noord-Holand, willen weten of wij als buurt nog iets mede te 
delen hebben over ontwikkelingen in de buurt, suggesties naar A. Kroes.

- Haarlem 105 komt in de buurt in het kader van de Tuin van Jonker en om te kijken of de 
plannen met betrekking tot groen in de buurt zijn nagekomen.

3. Taakverdeling wijkraad en planning vergadering
Alle wijkraadsleden stellen zich voor.

Data openbare vergaderingen;
Van 19:45-21:30 uur in de Roos
24-02-10
26-05-10
08-09-10
08-12-10

Een bewoner merkt op dat er vandaag mogelijk minder mensen zijn gekomen wegens de 
voetbal of we daar rekening kunnen houden met bepaalde activiteiten die er zijn. 

4. Financiële stand van zaken wijkraad.
Wijkraad beschikt over twee budgetten:

1) Wijkraadbudget (+/- €4000) voor betalen krantje in de Roos, huur zaal, onkosten etc.
2) Bewoners ondersteuningsbudget ( +/- €20000), wat onderverdeeld wordt in 

subcategorieën: 
1) algemeen; zoals bijvoorbeeld ondersteuning tot stand komen wijkraad (inhuren 
professional)
2) fysieke projecten; projecten in en om de buurt, inhuren van kennis.

Er is ook een leefbaarheidbudget, maar die heeft gemeente in beheer, als u ideeën heeft voor 
de buurt kunt u een voorstel indienen bij de gemeente en die kan daar dan uit betaald worden.
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De wijkraad heeft ook een kascommissie die bestaat uit twee buurtbewoners nodig die de 
wijkraad in maart controleert of de financiën kloppen.
Er dient zich iemand aan, maar die mag daar niet in meedingen, omdat zij al bij de redactie  
van de Rooskleurig zit, die betaald wordt door de wijkraad.

Wilt u in de kascommissie meldt u zich dan bij de wijkraad!
M. Beerthuizen vraagt om een stemming voor het inhuren van een parkeerdeskundige, 
aangezien het niet geagendeerd was kan men nu niet officieel stemmen, maar de 
meerderheidspeiling was voor. Kosten +/- €2500.

5. Speerpunten wijkraad
1) Verbetering van ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jeugdigen in de wijk.
2) Bevorderen van communicatie tussen wijk en strategische partners.
3) Sociale cohesie en communicatie in de wijk verbeteren.
4) Stedenbouwkundige renovatie en verbetering openbare ruimte in de wijk.
5) Groen, heel en schoonmaken van de wijk.

Speerpunten worden in de volgende openbare vergadering meer uitgediept. Speerpunten 
worden z.s.m. op de site van de wijkraad gezet met een uitleg. www.wijkraadrozenprieel.nl 

6. Stand van zaken wijkcontracten

Parkeer en verkeer:
• Vanaf 01/01/10 geldt voor de hele wijk een parkeervergunning. Hierin kunnen wij als 

wijkraad niets doen. Dit is een besluit van de Gemeente.
• Er is een inventarisatie gedaan en er zouden in de wijk ongeveer 50 extra 

parkeerplekken gecreëerd kunnen worden.
• Er komen meer fiets plaatsten de zogenaamde “ Tulpen”.
• Er is een discussie over het herindelen van de parkeervakken.
• Er is een budget voor parkeer inventarisatie.
• Paaltjes: vanuit het niets zijn bijna alle paaltjes uit de wijk verdwenen, er is hier geen 

schrijven van geweest en er is 1 ambtenaar geweest die dit besloten heeft. Op dit 
moment ontstaan daardoor gevaarlijke situaties, M. Beerthuizen is met Dhr Bom 
(gebiedsmanager) en mw. Stilma (stadsdeelmanager) de wijk in geweest om 
knelpunten te laten zien. Gemeente biedt als alternatief plantenbakken, maar 
meerderheid van bewoners is tegen en willen palen terug. Een bewoonster geeft aan 
dat zij een mailwisseling met gemeente heeft gehad en dat haar is toegezegd dat er op 
bepaalde hoeken paaltjes terug zouden komen, maar dat dat enige tijd kan duren 
wegens geen snelle levering. 
Er volgt een stemming of wijkraad namens bewoners een brief naar gemeente mag 
sturen over klachten en proces betreffende paaltjes. Een ieder die aanwezig is, is voor.
M. Beerthuizen zal brief opstellen.

Kunst en Cultuur:
• Er is een subsidie ingediend door Haarlem Effectvoor het project “ sprekende muren”, 

helaas is deze om onbekende reden afgewezen er is nu een bezwaar ingediend bij C. 
van Velzen van de gemeente. Het project is genomineerd voor de “ betere buurt prijs”.
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Heel en schoon:
• Er zijn “hotspots” opgezet en gemeente maakt deze “vuile” plekken vaker schoon.
• Er zijn 12 prullenbakken extra in de wijk geplaatst, in het bijzonder voor mensen die 

honden hebben, zodat zij hun “poep zakje” daarin kwijt kunnen.
• In januari worden er in de buurt ondergronds containers geplaatst. Een aantal 

buurtbewoners en de manager van de Roos merken op dat zij hier nooit een schrijven 
van hebben ontvangen, brief is medio september in de buurt verspreid. Deze mensen 
kunnen contact opnemen met Spaarnelanden Dhr. B. Koster. Door de wijkraad wordt 
opgemerkt dat er al is gereageerd naar Spaarnelanden over gang van zaken.

Groen:
• Er is al een hoop gebeurd in de wijk; plantenbakken, geveltuinen, workshops, 

drijvende tuinen etc.
• In feb./mrt 2010 worden er in het Spaarne drijvende tuinen geplaatst.
• Weekend 19/20 dec. is er in de Tulp een kerst roos actie, alle bewoners kunnen dan de 

wijk versieren.
• Er staat een nieuwe workshop geveltuinen op de planning.
• Tuin van Jonker; alle ideeën zijn geïnventariseerd er is een landschapsarchitect 

ingehuurd om een schets te maken, bewoners kunnen nog reageren. Vermoedelijk 
voorjaar 1e schets klaar.

Onveilige plekken:
• Er moeten meer mensen uit de wijk komen, op dit moment geen enkele bewoner bij 

betrokken, graag opgeven via site! Wanneer er geen animo meer uit de wijk komt zal 
dit project ten onder gaan. Mw. E. Rodenburg geeft zich hierbij op.

• Veel juridische zaken moeten door externe partijen worden opgelost.
• Bewoners die wrakken etc. niet weghalen worden aangeschreven door gemeente, als 

ze niets doen, worden ze beboet.

Pleintjes: 
• Chantal (IJmere) is trekker van project.
• Voor palmplein en plein op Voorhelmstraat zijn ontwerpen gemaakt, uitvoering 

Voorhelmstraat is na renovatie Greiner mei 2010).
• Op Palmplein komen bankjes en groen.
• Tekeningen inzichtbaar op gemeente site.
• Inspraak van bewoners is wel een evaluatie punt, verloopt moeizaam.

7. Rondvraag
Een bewoner heeft last van grondlucht in woning, M. Beerthuizen neemt mw. na vergadering 
even apart over hoe ze het mogelijk zou kunnen (laten) oplossen.
Chantal is voor wijkraad aanspreekpunt vanuit IJmere.

Agenda punten volgende Openbare vergadering op 24-02-2010:
* Afsluitend feest volgend najaar i.v.m. wijkcontracten
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