Notulen openbare wijkraad vergadering 24-02-10 in “de Roos”.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en mededelingen
3. Binnengekomen en uitgaande post
4. Actuele zaken:
a) Verkeer & Parkeren: Knelpunten en oplossingen, bloembakken en
herinrichting kleine houtbrug.
b) Kunst & Cultuur
c) Schoon & Heel: honden overlast
d) Groen
5. Opschoondag 20 maart 2010
6. Rondvraag
7. Sluiting
1. Opening
De voorzitster (Annette Kroes) heet een ieder welkom die aanwezig is.
2. Vaststellen agenda en mededelingen
Agenda:
Er worden een aantal punten door buurtbewoners toegevoegd.
Mededelingen:
De voorzitter geeft aan dat alle informatie betreffende de wijkraad te vinden is op
www.wijkraadrozenprieel.nl
3. Binnengekomen en uitgaande post
* Er zijn stukken voor de penningmeester binnen gekomen voor het maken van de begroting
voor 2010. Voor vragen hierover kunt u zich tot de penningmeester richten.
* Alle fracties van de gemeente hebben een stuk geschreven over wat zij voor de wijk willen
betekenen. Deze komen op de website van de wijkraad te staan.
4.

Actuele zaken:
a.
Verkeer & Parkeren: Knelpunten en oplossingen, bloembakken en
herinrichting kleine houtbrug.
* Kleine Houtbrug:
De plannen betreffende de verkeersstromen door de gemeente was bij de wijkraad niet bekend
(tot voorkort) wijkraad heeft met gemeente gesproken over wederom geen communicatie
tussen gemeente en wijkraad. Gemeente heeft excuses aangeboden. Op 8 maart is er een
bijeenkomst over het proces, voor bewoners die meer informatie willen en mee willen kunnen
zich aanmelden bij M. Beerthuizen.
* Mail van mw. Rellegert:
In zake parkeren bij Vomar ter hoogte van ingang Roos, er zijn nu bloembakken geplaatst,
probleem voor nu over fout parkeerders opgelost.
* Plantenbakken ter hoogte van Linschotenstraat 55.
Bewoners van 55 rd en zw hebben de bakken aangevraagd via Marleen van GGRG.
Marleen is tussen persoon voor de gemeente en gemeente bepaald uiteindelijk of bakken
geplaatst mogen worden. Er wordt dan o.a. gekeken naar toegang voor hulpdiensten,
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belemmerd het het voetpad niet en erf grenzen van woningen of het geen parkeerplekken zijn
etc.
Dhr van Berkel (nr 38/40) geeft aan dat bakken op parkeer plaatsten zijn gezet en dat het altijd
parkeerplaatsen zijn geweest. Dit is ook wettelijk bewezen door een rechtelijke procedure.
Er zijn meerdere bewoners die aangeven dat de plantenbakken geen succes zijn ook aangezien
er minder parkeer plaatsten voor de bewoners beschikbaar zijn.
M. Beerthuizen neemt contact op met Peter de Weert van de gemeente om helderheid te
krijgen of de bloembakken op parkeerplaatsen neer zijn gezet en hoe verder te handelen.
Eerst gaan we dus kijken hoe het juridisch zit en als we juridisch gezien niets kunnen bereiken
gaan we met omwonenden in overleg hoe verder met de bloembakken.
* Paaltjes
Morgen (25/2) gaat er een brief naar de gemeente over de overlast en het ongenoegen die de
paaltjes veroorzaken M. Beerthuizen zal hiervoor zorgdragen.
* Ernstig overlast “Wildparkeren”.
De wijkraad heeft gevraagd of handhaving meer toezicht wil houden, hierin zijn we positie
gehoord en is er toegezegd dat er meer handhaving zal komen.
Verder worden de auto’s in de wijk geteld om te bepalen hoeveel parkeer plaatsten er moeten
zijn.
* Rijpstraat
Dhr van Berkel en buurvrouw geven aan dat de Rijpstraat een glijbaan van hondenpoep is. De
veroorzaker is al bekend en ook al meerdere malen aangesproken op zijn gedrag. Ook is er
structureel een fout parkeerder, zodat betrokkenen niet hun auto kunnen parkeren. M.
Beerthuizen zal dit ook meenemen naar de gemeente toe.

b.

Kunst & Cultuur
Sprekende muren => Het plan betreffende sprekende muren voor op 9 maart in besloten kring
verder besproken.

c.

Schoon & Heel: honden overlast (poep)
* Hondenoverlast
Een bewoner adviseert om gezondheids voorlichting te geven; welke schade geeft
hondenpoep voor de gezondheid. Eventueel in samenwerking met de huisarts om een folder te
maken of een stuk in de Rooskleurig hierover te schrijven. Deze beoneer gaat dit samen met
Marjolein Noppies.

d.

* Handhaving: wordt aan gewerkt. Er is deze week een wijkschouw geweest waar de
probleemplekken voornamelijk onder de aandacht zijn gebracht.
*Ondergrondsecontainers worden medio mei geplaatst.
Groen
* Drijftuinen
Procedure betreffende drijftuinen is afgerond. In het weekend van 16/17 april worden de
drijftuinen in het Spaarne geplaatst. Mochten deze tuinen blijven staan, dan worden door heel
Haarlem drijftuinen geplaatst.
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* Workshop Geveltuinen
Op 13 maart wordt er door Marleen een workshop over geveltuinen gegeven.
* Van Marumstraat
Is een groenstrook opgeknapt, wat niet naar wens is van de omwonenden, ondertussen is het
een honden toilet geworden. Gemeente gaat het opnieuw beplanten, hier is budget voor
beschikbaar.
* Tuin van Jonker
Wordt aan gewerkt er zijn twee workshops geweest en de landschapsarchitect is er mee bezig,
afgelopen maand zijn de 1e schetsen gepresenteerd. Eind mei is er een presentatie van de
verschillende varianten voor de indeling, vervolgens een inspraak procedure en de verwachte
uitvoering is eind 2010 of eerste helft 2011.
5. Opschoondag 20 maart 2010
Er zijn twee wijken in Haarlem die eraan mee doen, waaronder de Rozenprieel. Werkgroep is
plannen aan het maken. Info komt nog via flyers o.i.d.
Rondvraag
* Marleen: Gaf aan dat het niet bekend was dat er een openbare wijkraadvergadering was,
vraagt of de wijkraad de buurt nog meer kan betrekken.
M. Beerthuizen oppert om vlak voor een vergadering flyers bij Vomar, de Tulp of de Roos etc
op te hangen.
* Petra Kok (evenementenbureau): Geeft aan dat de officiële opening van de Greiner op 26
mei is, gaat hiervoor een evenement organiseren.
Sluiting
Volgende openbare wijkraadvergadering 26 mei om 19:30 uur in de Roos.
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