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Wijkraadvergadering (openbaar)
Datum:
12 maart 2019
Locatie:
De Blinkert, 20:00 uur
1. Wijkagent Kathmann stelt zich voor
Frank Kathmann werkt do-vr-za, de andere dagen is Frits de Vries de dienstdoende wijkagent.
Frank is bereikbaar via Frank.Kathmann@politie.nl, bellen is niet effectief.
Er is in deze wijk relatief veel inbraak. De meeste inbraken vinden plaats tussen 17:00 en 18:00,
mensen denken dat wat zij bij de buren horen leefgeluiden zijn en zijn er niet op bedacht dat het
om een inbraak kan gaan.
De wijkagent adviseert gebruik te maken van een WhatsApp groep, maar ook dat deze alleen
gebruikt wordt als alert in veiligheidskwesties. Gebruik hem niet als verkoopkanaal van
allerhande spullen of diensten. De app zou een beheerder moeten hebben die de regie houdt.
Wees ook bewust dat ouderen vaak geen gebruik maken van een smartphone en apps.
Ook hij voelt de irritatie over de staat van het Koepad en van het Houtmanpad. De gemeente is
ermee bezig. Er wordt niet gehandhaafd of bekeurd. Wijkagenten hebben geen invloed meer op
de inrichting van de openbare weg/verkeersstromen, er is ergernis over de inrichting van
Ramplaan en Vlaamseweg maar ook dat is geen zaak voor de politie.
2. Mededelingen/persberichten/activiteiten
-‐

De heer Joop van Roon spreekt in over het initiatief om het dak/de luifel van de Blinkert te
bedekken met sedum. Er is instemming van personeel en bewoners, de verhuurder (Elan)
onderzoekt of er voldoende draagkracht is. De kosten zullen rond de 7000 euro bedragen, de
installatie zou dit voorjaar kunnen gebeuren. Het geld moet worden opgebracht door
crowdfunding bij particulieren. Er worden verschillende ideeën gelanceerd hoe dit te doen:
een bijdrage van de wijkraad, subsidie van de gemeente, sponsorloop Beatrixschool. De
penningmeester zegt toe te willen helpen meedenken hoe de heer van Roon het benodigde
bedrag kan genereren.

-‐

Bijeenkomsten nieuwe democratie: kort verslag Ronald en Eelco/Bert
De bijeenkomsten waren nuttig en interessant, maar maakten nieuwe democratie nog niet
concreet. De gemeente heeft als onderliggend doel met nieuwe democratie de sociale cohesie
te vergroten. Wordt vervolgd.

-‐

Rust bij de Kust: stand van zaken. Enquête over circuit van wijkraad is in concept klaar
De voorzitter is bij 1Vandaag geweest en bij Nieuwsuur. Heeft ingesproken in de
gemeenteraad Zandvoort en heeft gesproken met de directie van Zandvoort circuit. De
enquête die is gemaakt komt op buurbook. Eind maart besluit de organisatie of Formule 1
naar Zandvoort gaat of naar Assen. Wordt vervolgd.

-‐

Buurbook stand van zaken
De wijkraad heeft gekozen voor Buurbook als digitaal dorpsplein omdat deze de privacy beter
waarborgt dan alle andere (gratis/commerciële) fora. Het abonnement wordt door de wijkraad
(gemeente) gefinancierd. Het ligt klaar om uit te rollen, er komt binnenkort een brief aan alle
wijkbewoners dat het forum in de lucht is. Er is aandacht voor digibeten, die krijgen hulp.
De introductie gaat ook gepaard met wijkpeilingen van onderwerpen die ertoe doen, zoals het
racegeluid op circuit Zandvoort.

-‐

Spaargas stand van zaken
SpaarGas is een meerjarenproject van De Ramplaan om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij
te krijgen. Ook de Technische Universiteit Delft en de gemeente Haarlem zijn partners in dit
project. De bedoeling is om dit kalenderjaar onderzoek te doen naar drie onderwerpen:
- een zgn. zonkapel: een dakkapel met zonnepanelen en een warmwateropslag
- de kosten voor het eenvoudig en effectief isoleren (LT-ready)
- en de technische en financiele aspecten van het PVT-Zonnewarmtenet.
De wethouder en de wijkraad hebben zich hieraan gecommitteerd.

-‐

Binnengekomen mails initiatief Pluktuin, Koeien in weiland Staatsbosbeheer, Haarlemse
Bomenwachters DDO groen verlenging contract, Plaza West bezwaren
• Pluktuin: er is een wijkbewoner die de suggestie heeft gedaan om een pluktuin te
ontwikkelen op het land van boer Piet. We weten niet wat Piet er van vindt.
• Een wijkbewoner heeft een melding gedaan over de koeien die afgelopen zomer te
warm stonden, en ook over de staat van het Koepad. Over dit laatste heeft Bert een
afspraak met Staatsbosbeheer en de SWTG
• Hilde Prins, van Haarlemse Bomenwachters, heeft de wijkraad benaderd met de vraag
of de wijkraad vindt dat de gemeente het groen van de wijk beter zou moeten (laten)
onderhouden. Als wij dat willen moet er komend jaar kontakt gezocht worden met
raadsleden
• De Plaza West situatie: de bezwaren op de bouwhoogte en de parkeerproblemen zijn
bij de RvS afgewezen, de bouw gaat door.

-‐

Actiepunten uit vorige vergaderingen: stand van zaken
• Wouter mailt Robert van het Wapen van Kennemerland over de staat van het Koepad
• Ties schrijft stukje in wijkkrant over het gebruik van de zaal bij de speeltuin en stelt
namens de speeltuin concrete vragen aan de gemeente
• Adrie geeft volgende vergadering een presentatie over de financiën

-‐

Actiepunten uit deze vergadering:
• Adrie adviseert de heer Van Roon over financiering sedumdak
• De heer Van Roon benadert de wijkkrant als akkoord van Elan verkregen is
• Enquête Rust bij de Kust in Buurbook en in Wijkkrant
• Buurbook in de lucht: bewonersbrief deur aan deur bezorgen plus reminder in
wijkkrant
• M.b.t. Spaargas kijkt Danny Kapiteijn of Bloemendaal ook betrokken kan worden
• Enquêtes die op Buurbook verschijnen moeten ook in de wijkkrant komen t.b.v.
digibeten
• Eelco schrijft update over Spaargas t.b.v. de wijkkrant
• Bert stuurt notulen door aan wijkkrant/bewoners
• Desiree houdt de ontwikkelingen van de Rollandslaan en Vlaamseweg in de gaten,
Bert checkt bij Desiree
• Piet de Vries stuurt update van bezoek aan Groningen m.b.t. de ontwikkeling van
nieuwe democratie

3. Wat is er nog niet besproken/rondvraag?
Wanneer de werkzaamheden (herinrichting) Rollandslaan en/of de Vlaamseweg starten? In 2019
voorbereiding, met doorloop naar 2020. Start met Rollandslaan, de Vlaamseweg is ander project.
Piet de Vries van de initiatiefgroep versterking lokale democratie nodigt uit om mee te komen
naar Groningen, daar is een pilot met selectie door loting voor wijkbestuur. De ervaring leert dat
er hogere participatiegraad is, meer betrokkenheid en beter functionerende democratie. De
wijkraad kan dit niet inpassen maar wil graag op de hoogte gehouden worden.
Een compliment voor Evert die de vormgeving van de wijkkrant heeft gedaan. Chapeau!
4. Vaste vermeldingen
•
•

Bevestiging vaststelling aangepaste notulen vorige keer (15 januari jl.)
Datum kopij voor de volgende wijkkrant:4 juni a.s.
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Datum volgende vergadering: dinsdag 21 mei a.s.
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