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Wijkraadvergadering	  
Datum:	  	   26	  november	  2019	  
Locatie:	   De	  Blinkert	  20:00	  uur	  
Verslag:	  	   Karola	  Buschman	  
	  
	  

Agenda: 
1. Renovatie Rollandslaan - uitleg	  stand	  van	  zaken	  door	  Saskia	  Vermeulen	  (Gem.	  

Haarlem) 
De	  werkzaamheden	  gaan	  eindelijk	  van	  start.	  De	  Rollandslaan	  wordt	  30	  km	  zone.	  Op	  
basis	  van	  verkeersonderzoek	  wordt	  een	  schetsontwerp	  gemaakt.	  	  

De	  Vlaamseweg	  krijgt	  groot	  onderhoud;	  de	  drainage	  wordt	  vernieuwd	  –	  het	  hemel-‐
water	  wordt	  naar	  de	  berm	  geleid	  (dit	  heet	  klimaatadaptatie),	  de	  weg	  wordt	  versmald	  
(met	  hergebruik	  van	  de	  klinkers)	  en	  de	  boomstructuur	  wordt	  herzien.	  De	  populieren	  
die	  er	  staan	  zijn	  in	  slechte	  staat.	  Bij	  herplant	  zal	  er	  gekeken	  worden	  wat	  voor	  bomen	  
het	  beste	  in	  aanmerking	  komen;	  populieren	  hebben,	  als	  ze	  groot	  zijn,	  kans	  op	  tak-‐
breuk	  en	  dat	  is	  gevaarlijk.	  Ook	  wordt	  meegenomen	  welke	  bomen	  mensen	  in	  hun	  
voortuinen	  hebben	  staan.	  	  

In	  januari	  –	  februari	  worden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  belangengroepen,	  waaron-‐
der	  de	  wijkraad.	  De	  gemeente	  hoopt,	  als	  alles	  vlot	  verloopt,	  voor	  de	  zomer	  van	  2020	  
het	  ontwerp	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  schop	  niet	  eerder	  in	  de	  
grond	  gaat	  dan	  het	  eerste	  kwartaal	  2021.	  	  

NB!	  De	  landelijke	  discussie	  over	  de	  stikstofuitstoot	  en	  PFAS	  betekent	  ook	  voor	  dit	  
project	  dat	  er	  geëvalueerd	  wordt	  wat	  de	  werkzaamheden	  betekenen	  voor	  het	  milieu.	  	  

Vanaf	  nu	  zal	  de	  gemeente	  iedere	  6	  weken	  via	  mail	  de	  wijkraad	  op	  de	  hoogte	  brengen	  
van	  de	  ontwikkelingen.	  Actie: Bert houdt contact 
	  

2. Spaargas:	  stand	  van	  zaken	  (Eelco) 
Eelco	  is	  afwezig,	  Bert	  geeft	  het	  overzicht.	  De	  Ramplaan	  is	  samen	  met	  Meerwijk	  en	  de	  
Oude	  Amsterdamse	  wijk/Parkwijk	  aangewezen	  als	  mogelijke	  koploper	  in	  het	  project	  
om	  Haarlem	  aardgasvrij	  te	  maken.	  In	  januari	  of	  februari	  wordt	  er	  een	  informatiebij-‐
eenkomst	  georganiseerd	  voor	  de	  wijk.	  De	  gemeenteraad	  zal	  in	  juni	  2020	  beslissen	  
welke	  wijken	  meedoen.	  Deelname	  (huishoudens)	  is	  niet	  verplicht,	  maar	  de	  inzet	  is	  
dat	  door	  te	  enthousiasmeren	  er	  steeds	  meer	  mensen	  meedoen.	  De	  gemeente	  com-‐
mitteert	  zich	  aan	  de	  opdracht	  dat	  in	  2050	  alle	  huizen	  van	  het	  gas	  af	  zijn.	  Om	  dat	  te	  
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bewerkstelligen	  moeten	  de	  huizen	  geïsoleerd	  zijn	  tot	  niveau	  C.	  Er	  zijn	  huizen	  waar	  
dat	  moeilijk	  zal	  zijn,	  maar	  daar	  worden	  oplossingen	  voor	  gezocht.	  	  

Meedoen	  met	  dit	  project	  is	  aantrekkelijk	  vanwege	  de	  subsidie,	  en	  aardgas	  wordt	  snel	  
duurder.	  Het	  nadeel	  is	  dat	  de	  kinderziektes	  zich	  kunnen	  openbaren.	  	  

 
3. Laadpalen: stand	  van	  zaken	  (Bert) 

De	  stand	  van	  zaken	  is	  gepubliceerd	  op	  buurbook,	  en	  is	  ten	  opzichte	  van	  vorige	  bij-‐
eenkomst	  niet	  veranderd.	  Er	  zijn	  3	  palen	  geplaatst,	  de	  aanvragen	  zijn	  daarmee	  ge-‐
dekt.	  	  

	  

4. Mededelingen/persberichten/activiteiten 
Eelco	  is	  vader	  geworden	  van	  een	  zoon:	  Gideon!	  Natuurlijk	  heten	  we	  Gideon	  een	  
warm	  welkom	  in	  de	  wijk	  en	  wij	  feliciteren	  deze	  jongeman	  met	  zijn	  ouders!	  	  

-‐ Binnengekomen	  mails	  

De	  gemeente	  wil	  dat	  wij	  de	  afvalscheiding	  beter/serieuzer	  gaan	  doen.	  Handha-‐
ving	  controleert	  restafval,	  wie	  het	  verkeerd	  doet	  riskeert	  een	  boete	  van	  104	  euro.	  	  

Er	  is	  een	  verbod	  op	  het	  gebruik	  van	  lachgas	  en	  het	  oplaten	  van	  ballonnen	  daar-‐
mee	  (Algemeen	  Plaatselijke	  Verordering).	  	  

De	  wijkraad	  Koninginnebuurt	  heeft	  gevraagd	  een	  petitie	  aan	  de	  raad	  te	  onderte-‐
kenen	  waarin	  zij	  pleiten	  om	  het	  mobiliteitsplan	  financieel	  voorwaardelijk	  te	  ma-‐
ken	  aan	  de	  bouwplannen.	  Dat	  was	  altijd	  wel	  gekoppeld,	  de	  gemeente	  heeft	  dit	  nu	  
losgelaten.	  Moira	  licht	  toe:	  de	  gemeente	  voert	  actief	  beleid	  om	  het	  hebben	  en	  
gebruiken	  van	  auto’s	  te	  ontmoedigen.	  	  

-‐ Actiepunten	  uit	  vorige	  vergaderingen:	  stand	  van	  zaken	  

• Organiseren	  van	  een	  bijeenkomst	  over	  gebruik	  van	  buurbook	  (vaardigheden	  en	  ge-‐
drag)	  (Eelco)	  
Nog geen nieuws; planning is deze in het voorjaar te houden. Gebruikers vin-
den dat er veel verschillende soorten mededelingen op de beginpagina staan. 
Ook meldt Mia dat er nog steeds vragen uit Leiden, Oegstgeest e.o. op buur-
book staan. Bert zal het navragen bij Eelco. 	  

• Koepad:	  stand	  van	  zaken	  (Bert)	  
De heer van Roon geeft aan dat hij een goed gesprek heeft gehad met de 
mensen van Staatsbosbeheer. Hij heeft de indruk gekregen dat er geld vrij-
gemaakt zal worden om het Koepad te repareren. De wijkraad heeft niet veel 
vertrouwen in deze belofte, maar wacht het af. Moira vult aan: De gemeente 



	  

Verslag	  

3	  

praat ook met Staatsbosbeheer, en weet dat er weinig geld is. Maar nu het 
pad steeds slechter wordt en zij de aansprakelijke partij is bij letsel dat ver-
oorzaakt wordt door het pad, kan de reparatie wellicht toch geprioriteerd wor-
den. We wachten het af. Tijdens de vorige bijeenkomst is besloten om het 
Haarlems Dagblad te benaderen, om via een artikel druk uit te oefenen. Hier-
van is vooralsnog afgezien vanwege het door Moria aangegeven risico dat 
het pad helemaal afgesloten wordt. 

• Positie	  wijkkast	  aan	  muur	  DEKA-‐markt,	  mogelijkheden	  voor	  digitale	  vorm	  in	  2020	  
(wijkraad)	  
De wijkkast is niet te gebruiken (en de informatie erin is niet te lezen) omdat 
er rekken met plantjes voorgezet worden. De wijkkast moet verplaatst. Actie: 
iedereen onderzoekt wat een goede alternatieve locatie is. 

• Buurbookpeiling	  houden	  en	  bijeenkomst	  organiseren	  in	  2020	  over	  al	  of	  niet	  par-‐
keervergunnningen	  	  

Het is belangrijk om te weten wat de consequenties zijn van een stem voor of 
tegen het invoeren van parkeervergunningen in de wijk. Via buurbook wordt 
geïnventariseerd of mensen een enquête daarover willen houden. Die moet 
wel representatief zijn. De gemeente is bereid die enquête te houden. Informa-
tie over wat het inhoudt als er parkeervergunningen in de wijk komen kan wor-
den gegeven tijdens de informatiebijeenkomst over het gebruik van buurbook 
(voorjaar). 	  
• Kerstboom	  bij	  winkelcentrum	  Ramplaan	  

De penningmeester heeft hier geld voor gereserveerd dus ja: er komt een 
kerstboom. 

• Vergaderdata	  2020	  voorstel:	  21	  januari	  2020	  -‐10	  maart-‐12	  mei-‐30	  juni-‐15	  sept-‐	  24	  
november	  

• WTG	  (Wij	  telen	  groente)	  

De verpachter wil voortaan uitsluitend teelt van groente en bloemen en geen 
andere activiteiten die geld kunnen opleveren; de organisatie meldt dat er nu 
te weinig deelnemers zijn.  Bert doet een oproep voor nieuwe deelnemers om 
zich aan te melden.  

5. Rondvraag 
De	  heer	  Van	  Roon	  licht	  toe	  waarom	  zijn	  plan	  van	  het	  sedumdak	  bij	  de	  Blinkert	  is	  af-‐
geblazen.	  Ondanks	  de	  goede	  wil	  van	  alle	  betrokkenen	  is	  het	  niet	  gelukt.	  Struikelblok	  
was	  dat	  de	  Blinkert	  een	  persoonlijke	  afgevaardigde	  moest	  leveren	  om	  de	  subsidie	  te	  
kunnen	  krijgen.	  Zij	  zien	  het	  project	  als	  een	  bewonersactiviteit	  en	  de	  Blinkert	  wil	  
daarom	  niet	  persoonlijk	  aansprakelijk	  zijn.	  	  
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De	  heer	  van	  Roon	  vraagt	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  uitleg	  te	  krijgen	  in	  de	  wijk	  over	  hoe	  
een	  AED	  werkt.	  In	  de	  discussie	  blijkt	  dat	  alleen	  mensen	  die	  een	  training	  gevolgd	  heb-‐
ben	  tot	  burgerhulpverlener	  de	  AED’s	  kunnen	  gebruiken	  als	  het	  nodig	  is,	  omdat	  bij	  
gebruik	  ook	  hartmassage	  gegeven	  wordt	  en	  dat	  moet	  men	  leren.	  Er	  is	  een	  website	  
www.hartslagnu.nl	  waar	  men	  zich	  kan	  aanmelden	  om	  burgerhulpverlener	  te	  worden.	  
In	  onze	  wijk	  zijn	  drie	  AED’s.	   
Moira	  meldt	  de	  heer	  van	  Roon	  dat	  zijn	  idee	  van	  naambordjes	  bij	  bomen	  in	  de	  wijk	  
een	  initiatief	  is	  dat	  wellicht	  uit	  het	  initiatievenbudget	  betaald	  kan	  worden.	  	  

Uit	  de	  notulen	  van	  vorige	  bijeenkomst:	  

Mia haakt nog even aan op de suggestie van de heer van Roon, die een aantal 
bijeenkomsten eerder werd gedaan, om alle bomen naambordjes te geven en daar-
voor een crowdfundingsactie op te tuigen. Spaarnelanden blijkt de bomen in Haar-
lem in kaart te brengen. Het is een goed idee om te vragen of er een kopie gegeven 
kan worden van die lijst. 	  

	  

Mia	  zegt:	  er	  zijn	  veel	  nieuwe	  mensen	  komen	  wonen	  in	  de	  wijk.	  Is	  het	  een	  idee	  om	  
(met)	  de	  nieuwe	  mensen	  een	  bijeenkomst	  te	  houden	  waarin	  iedereen	  pitches	  houdt	  
over	  wie	  je	  bent,	  wat	  je	  doet,	  wat	  je	  kunt,	  wat	  je	  wil.	  Annemarie	  Baudt	  heeft	  dat	  de	  
vorige	  keer	  georganiseerd.	  Actie: Bert	  neemt contact met haar op.	  Kan	  ook	  ge-‐
organiseerd	  worden	  met	  een	  bijdrage	  uit	  het	  leefbaarheidsbudget.	  	  

In	  het	  Haarlems	  Dagblad	  van	  26	  november	  waren	  2	  pagina’s	  gewijd	  aan	  de	  wijkkrant	  
die	  40	  jaar	  bestaat.	  Met	  foto’s!	  Staat	  inmiddels	  ook	  op	  de	  website.	  	  

	  

6.	  	  Vaste vermeldingen	  
• Bevestiging	  vaststelling	  aangepaste	  notulen	  vorige	  keer	  (17	  september	  j.l.)	  	  

• Datum	  kopij	  voor	  de	  volgende	  wijkkrant:	  14	  januari	  2020	  

Datum	  volgende	  vergadering:	  dinsdag 21 januari a.s.	  


