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Wijkraadvergadering (openbaar)
Datum:
15 januari 2019
Locatie:
De Blinkert, 20:00 uur
Agenda openbaar deel:
1. Sociaal wijkteam, informatie
2. Wijkagent Kathmann stelt zich voor
3. Mededelingen/persberichten/activiteiten
-‐ Izoof proefperiode is verlengd tot 31/3, directeur Oosting wordt daarna uitgenodigd
-‐ Wijkgesprek 17 dec en 15/1: verslag
-‐ Stadsgesprek 10/2 over nieuwe democratie
-‐ Verlichting Ramplaan is aangepast
-‐ Oud en nieuw: ervaringen
-‐ Actiepunten uit vorige vergaderingen: stand van zaken
-‐ Rust bij de Kust: stand van zaken
4. Wat is er nog niet besproken/rondvraag?
5. Vaste vermeldingen
•
Bevestiging vaststelling aangepaste notulen vorige keer (27 november j.l.)
•
Datum kopij voor de volgende wijkkrant:12 maart a.s.
Datum volgende vergadering: dinsdag 12 maart a.s.
VERSLAG
Mededeling vooraf: Agendapunt 2 komt te vervallen, de wijkagent is verhinderd.
1. Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam bestaat nu 5 jaar. Ze geeft antwoord of verwijst op hulpvragen van bewoners.
Ze is een spin in het web want er is overleg met diverse dienstverlenende instanties (huisarts,
wijkagent, zorgbalans, burenhulp, de gemeente etc.).
Aanwezig zijn Marjolein Huijser en Claire van Wees van het wijkteam in de Van Oosten De
Bruijnstraat, Trefpunt ’t Trionk. Zij beschikken over 9 mensen uit verschillende disciplines, zij
werken daar vanuit hun eigen moederorganisatie. Te denken valt aan schuldhulpverlening,
maatschappelijk werk, opbouwwerk, WMO, RIBW etc. Het team in Zuid-West bedient een groot
gebied.
Het Sociaal Wijkteam is sterk in snel en doelgericht handelen. Ze komen in actie op verzoek van
degene die problemen heeft, of hun omgeving (dat kan professionele dienstverlening zijn maar ook
mantelzorg, buren of wijkraad). Ze komen dan bij de mensen thuis, met 2 personen, zodat ze de
hulpvraag goed in kaart kunnen brengen. Eerst wordt gekeken wat mantelzorg kan betekenen voordat
professionele zorg wordt georganiseerd. Het heeft de voorkeur om mensen in de eigen omgeving te
begeleiden. Het is aan de omgeving om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Zo nodig helpt het
Sociaal Wijkteam ook daarbij.
Het Sociaal Wijkteam heeft ook een duidelijke verbindende rol in de wijk. Ze organiseren koffieochtenden die inmiddels goed worden bezocht. Een van de grote successen is de wandelgroep voor
eenzamen die nu bijna geheel zelfstandig draait.

Het Sociaal Wijkteam roept de wijkraad en de bewoners op om alert te zijn en niet te schromen om
contact op te nemen. Als je iemand treft die hulp kan gebruiken, is het advies om met die persoon in
gesprek te proberen te komen.
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/

2. Wijkagent Kathman stelt zich voor
De wijkagent heeft zich afgemeld. Adrie Pancras nodigt hem voor de volgende vergadering uit.

3. Mededelingen/persberichten/activiteiten
De proefperiode voor Izoof is verlengd tot 31 maart, waarschijnlijk vanwege de problemen met de
plaatsing van de laadpalen. Na beëindiging van de proefperiode wordt de directeur, de heer Oosting,
uitgenodigd om de bevindingen te bespreken met de wijkraad.
In de wijkgesprekken van 17/12 en 15/1 is gesproken over de wens van de gemeente dat de
wijkraadsleden gebruik maken van pleio (het digitale platform van de overheid om samenwerking
met burgers te entameren).
Het Koepad is dringend aan herstel toe. Het is eigendom van Staatsbosbeheer, maar die geeft aan
geen geld te hebben. De gemeente wil wel bijdragen in de kosten van Het Koepad, en vraagt de
wijkraad of het mogelijk zou zijn een crowdfundingsactie te houden onder de bewoners zodat zij
samen de renovatie kunnen bekostigen. Problematisch aan dat voorstel is dat bewoners al belasting
betalen die daartoe aangewend zou moeten worden. De wijkraad wil onderzoeken of er draagvlak
bestaat voor crowdfunding onder de bewoners. Tevens zal de eigenaar van Het Wapen van
Kennemerland benaderd worden om ook bij te dragen, zij hebben hier een belang.
De gemeente heeft de periode van 15/1 tot 15/2 uitgeroepen tot ‘maand van de Democratie’
Van de website hierover (https://www.haarlem.nl/nieuws/maand-van-de-democratie/)
Van 15 januari tot 15 februari organiseert de gemeente gesprekken, discussies, lezingen, enquêtes en workshops om
met elkaar het gesprek te voeren over de Haarlemse lokale democratie.
Opgehaalde ideeën en suggesties worden vertaald naar concrete voorstellen aan onze gemeenteraad om de lokale
democratie te vernieuwen. Met als doel Haarlem een nog mooiere en fijnere plek te maken om te wonen en te verblijven,
met meer ruimte voor initiatieven uit de stad.
Samen maken we de stad
De betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad houdt niet op bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de
lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en meedoen. Bijvoorbeeld door zelf initiatief
te nemen een maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Of door eerder en vaker invloed te hebben op besluiten die het
gemeentebestuur neemt.
Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan betrokken Haarlemmers en meer Haarlemmers
betrekken. Maar hoe doe je dat op een democratische wijze? Hoe bereikt de gemeente ook Haarlemmers die normaal niet
mee doen aan participatieprojecten? En hoe en waarover zou je als bewoner of initiatiefnemer meer zeggenschap willen
hebben?
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Denk en praat mee
Heeft u ook ideeën hoe de gemeente aan de lokale democratie kan werken? Laat het ons weten via de
website www.haarlem.nl/nieuwedemocratie of kom en praat met ons mee tijdens een van de activiteiten deze
maand. Bekijk de agenda.
Vervolg
Op 13 februari sluit de gemeente de Maand van de Democratie af met een democratisch café in het Seinwezen in
Haarlem. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na de afsluiting wordt alle input en de resultaten van de
gesprekken, enquêtes en discussies verwerkt tot een aantal concrete aanbevelingen aan het gemeentebestuur om de lokale
democratie te versterken.

U kunt zich abonneren op nieuwsberichten van de gemeente via:
https://www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail/
Verlichting Ramplaan aangepast: de betreffende bewoner is blij dat er 1 lichtunit uit de lantaarns is gehaald
waardoor er geen lichthinder meer is.
Er is onduidelijkheid over de aanpak van de herinrichting van de Vlaamseweg en de Rollandslaan. Uit het
wijkgesprek en uit informatie van de gebiedsmanager blijkt dat er gestart wordt met de herziening van de
Rollandslaan. Jos zegt: er is 45.000 euro voor verharding van de Vlaamseweg in 2019, er is geen geld
geoormerkt voor de Rollandslaan. De gebiedsmanager geeft aan dat na de vakantieperiode meer duidelijkheid
gegeven kan worden. Desiree kan dit navragen.
De ervaringen met het Oud en Nieuw feest lopen wat uiteen. Bert vond het rustig, terwijl er ook iemand bij de
wijkraad heeft geklaagd over dagenlang vuurwerk rondom De Blinkert. Het was zeker een terechte klacht, er
zijn foto’s gemaakt. Jos heeft de vrouw geadviseerd te melden via de buitenbeter app. Er wordt aangegeven
dat er vanuit De Blinkert geen wens bestaat om het gebied vuurwerkvrij te maken. Wel is dagenlang vuurwerk
afsteken hinderlijk. Saillant detail is dat het meldpunt (telefonisch melden van vuurwerkoverlast) sinds
oktober is afgesloten.
De speeltuin heeft geen bovenmatige problemen ondervonden; er is een brievenbus opgeblazen, verder niet.
De vuurwerkdiscipline zal met de wijkagent worden besproken.
De stand van zaken rondom ‘Rust bij de Kust’ is dat er behoefte bestaat aan een enquête. Bert heeft dit
besproken met Moira, en zij geeft aan dat de gemeente kan helpen bij het maken van een valide en
representatieve enquête. Inmiddels heeft onlangs in het Haarlems Dagblad een stuk gestaan waarin juist
enthousiast werd bericht over (de mogelijkheden van) de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, met daarbij
de uitkomsten van een door hen gehouden enquête. Er is draagvlak onder 27% van de respondenten, de vraag
hoeveel mensen het oneens waren, hoe groot de steekproef was en de geografische spreiding werden in dat
artikel niet uit de doeken gedaan. Als de gemeente de enquête wil helpen ontwikkelen en houden dan is het
wel noodzaak dit op korte termijn te doen, aangezien de beslissing voor de zomer moet vallen. Bert neemt dit
op met Moira.

4. Wat is er nog niet besproken/rondvraag
Bert heeft gevraagd of de RIBW nog een officiële opening houdt, ze zijn immers inmiddels bijna een jaar
open. Het antwoord daarop was: ja.
Het initiatievenfonds heeft de aanvraag voor budget voor secretariële ondersteuning goedgekeurd, dus de
notuliste blijft nog een jaartje!
Naar aanleiding van de (meerjarige) gebiedsprogrammering heeft Hilde Prins (de Haarlemse Bomenwachter)
een notitie opgesteld en ze vraagt feedback en input van de wijkraad. Genoteerd wordt dat het
Ramplaankwartier geen groene wijk is.
De vacature van secretaris staat nog steeds open.
Jos is bijna klaar met de afronding en overdracht van de financiën aan Adrie. Jos maakt zich zorgen over de
hoeveelheid niet-besteed geld dat teruggestuurd moet worden aan de gemeente. Eelco geeft aan dat er nog een
factuur te verwachten is voor de ontwikkeling van buurbook. Het is belangrijk dat de wijkraad beter overzicht
krijgt en tussentijds checkt hoeveel geld er hoe besteed wordt. Jos wijst op het wijkradenconvenant, waarin
beschreven staat waar de wijkraad wel en niet geld aan mag uitgeven.
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Ties van Dijk meldt dat de speeltuin ook een kostbaar instituut is in de wijk, en dat de geldstromen om deze te
behouden en zo mogelijk te vernieuwen ondoorzichtig zijn. Er zijn meerdere partijen: de Gemeente, Haarlem
Effect, vrijwilligers. Communicatie verloopt niet optimaal. Er zijn meerdere mensen die er de schouders onder
willen steken, maar plannen ontbreken nog. Die zijn lastig te maken omdat het niet duidelijk is hoe de hazen
lopen. Ties geeft ook aan dat het speeltuingebouw beschikbaar is voor initiatieven, roept op tot gebruik ervan.
Erratum: in de vorige notulen stond dat de wijkkrant 40 jaar bestaat, dat is niet juist. De eerste wijkkrant kwam
uit in oktober 1980, we moeten dus nog een jaartje wachten op dat feestje.
In de vorige notulen werd nagelaten aan te geven wie van D66 uit de gemeenteraad aanwezig was. Uw
notuliste zocht het op, het was de heer M.J.A.E. Rijssenbeek.
Actielijst
•
•
•
•
•
•
•
•

Het sociaal wijkteam schrijft een stukje voor de wijkkrant
Adrie vraagt wijkagent Kathmann met klem de volgende bijeenkomst zichzelf en zijn werk te presenteren
Ronald gaat naar de bijeenkomst van de gemeente over de nieuwe democratie (23 januari)
Bert vraagt Moira op korte termijn (binnen 1 maand) te helpen bij de ontwikkeling van de enquête voor
Rust bij de Kust
Wouter mailt de eigenaar van het Wapen van Kennemerland over belang en bijdrage Koepad
Bert neemt het Koepad op in het aankomend wijkgesprek
Ties schrijft stukje in wijkkrant over gebruik van het speeltuingebouw en formuleert concrete vragen aan
de gemeente namens de speeltuin (kan Bert meenemen in het wijkgesprek)
Adrie geeft in volgende bijeenkomst een presentatie over de financiën en doet voorstel hoe de wijkraad
strakker kan sturen
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