
Notulen: Wijkraad, 5 januari 2010   (1e Wijkgesprek)                                                              
Aanwezig: Annette Kroes (voorz.), Maarten-Pieter Schinkel, Melle Koning, Rolf Baron, Peter 
Boone, Anke Brinkman, Martijn Beerthuizen, Jessica Hoedeman (notulist).
Externe gasten: Anouk Stilma en Lex Wijsbeek.

Doel overleg: Elkaar (wijkraad en Gemeente) informeren en knelpunten bespreken.
Het wijkgesprek is een pilot dat gestart is om individueel met wijkraden te kunnen spreken, 
frequentie is in overleg met de individuele wijkraad.
Actie: Annette en Lex maken een afspraak om dit overleg voor onze wijk te bespreken.

Dagelijksbeheer overleg; bestaat nog wel, maar behandeld alleen nog stadsdeel brede 
projecten en wordt door Alex Jansen begeleid.
Evenals het Gebiedsvisie overleg ook door Alex. 
Volgend gebiedsvisie overleg: 19/1 om 15:00 u op Koningstein.

Punten die besproken zijn:
Plantsoen van Marumstraat:
Knelpunten: er had beter met bewoners gecommuniceerd moeten worden en over de 
herindeling zijn er vele klachten gekomen van bewoners.
Actie: Anouk is op de hoogte van de klachten en gaat deze met Matthijs Lelous bespreken en 
kijken wat er veranderd zou kunnen worden.

Parkeer vignetten:
Vanaf 01-01-10 geen papieren vignetten meer in de wijk. Er rijdt nu een wagen in de straat die 
de kentekens registreert, als er een onbekend kenteken is dan wordt er een medewerker van 
handhaving bij gehaald om te kijken of er op een andere manier een vergunning is. Mocht dit 
niet het geval zijn, wordt er bekeurd.
Bewoners ervaren dit niet als prettig; er is geen adequate controle meer, want hoe herken je nu 
een auto die er niet hoort en er is al merkbaar dat het drukker met parkeren is vermoedelijk 
van forensen. 
Actie: Anouk en Lex gaan het e.a. uitzoeken met betrekking tot handhaving en gaan 
medewerkers van handhaving uitnodigen voor een voorlichting aan de (wijk)raad.

Ondergrondse containers:
Worden medio maart geplaatst, er is geen inspraak meer. Ook komt er een pasjes systeem, 
maar er wordt NIET geregistreerd hoeveel kg vuil er per persoon gedeponeerd wordt. Het is 
ervoor dat onbevoegden geen vuil in de containers kunnen deponeren.

Fietsenrekken:
Vanuit een bewoner kwam een vraag voor extra fietsen rekken, dit moet de bewoner zelf 
aanvragen bij de gemeente. Hierbij is belangrijk dat de aanmelder handtekeningen van buren 
heeft, voor akkoord extra fietsenrekken. 

Leefbaarheid:
Vragen over leefbaarheid in de buurt kunnen aan de afdeling leefbaarheid van de gemeente 
gesteld worden.
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Plantenbakken:
Marleen (bewoner) heeft regie over plantenbakken in de wijk, voor 01-02-10 moet helder zijn 
wie de bakken (die Martijn heeft laten plaatsen) adopteert. Die persoon krijgt dan een bon van 
€50,- om de bak in te richten. Verder onderhoud komt voor rekening van die persoon.

Schoonmaken in de wijk:
M-P heeft idee dat het niet verbeterd, meerderheid deelt deze mening niet en vindt dat wijk 
wel schoner wordt. Lex merkt op, dat er “hotspots” in de wijk zijn en dat die beduidend 
schoner zijn.

Buitenrustbruggen:
Worden binnen twee jaar gerenoveerd, graag zou wijkraad hierbij betrokken willen worden. 
Actie: Anouk neemt dit mee.

Strooi/ veeg beleid:
Hoofd wegen en paden worden sneeuw vrij gemaakt. Wijken hebben geen prioriteit. Behalve 
als er specifieke plekken zijn. 
Actie: Lex neemt problemen van gladheid bij de bruggen mee.

Rondvraag:
 Rolf: 
* Kunnen er groen afvalbaken in de wijk komen, nee is antwoord van Lex, geeft rommelig 
straat zicht en er is geen ruimte voor in de wijk.
Actie: Anouk gaat uitzoeken of er beleid is op gescheiden afval.
* Notulen vorige vergadering zijn op onverklaarbare redenen verdwenen.

Anouk:
* Graag voor 18/1 reactie op STUP
Actie: Maarten-Pieter.
* Hoe vaak wil wijkraad dit overleg? Week na openbare wijkraad vergadering en twee 
personen van wijkraad, dit zijn geen vaste personen.
Actie: 1e keer VOOR openbare wijkraad 17/2 om 09:30 u op Koningstein. Martijn en M-P 
gaan daar naar toe.
* Notulist kunnen we via bewonersondersteuning aanvragen eventueel via Haarlem Effect.
Actie: Annette informeert bij Veronique de Kwant.

M-P: 
Hoe is het met het plan om een boulevard langs het Spaarne te maken? Lex geeft aan dat het 
alleen maar een visie is geweest.
Actie: Anouk gaat uitzoeken wat er uiteindelijk met het plan gebeurt is.

Anke: 
Zondag 17/1 is er een tentoonstelling over het Rozenprieel. Va 16:00 uur is het ABC 
architectuurcentrum.

Martijn:
Vraagt of bijdrage ondernemers borrel verhoogd kan worden van € 300 naar €400. Alle leden 
gaan akkoord. 
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M-P en Annette:
Actie: Gaan een voorstel doen voor een wijkraadsvergadering om o.a. speerpunten te kunnen 
uitdiepen.
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