Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier
17 maart 2020
(via Zoom, met de wijkraadsleden, exclusief Ronald)
1. Omdat alle gemeentelijke processen stil lijken te liggen in verband met de coronacrisis is in
deze virtuele bijeenkomst vooral het laatste wijkgesprek besproken van 11 maart 2020.

IZoof heeft een laadpaal aangelegd zonder omgevingsvergunning.
De paal blijkt illegaal, belijning mag niet worden aangebracht, handhaving is in gesprek met iZoof
om alternatieven te vinden
Korte terugblik op presentatie Warmtenet in de wijk
Dit was met ruim 275 deelnemers een drukbezochte succesvolle avond. De voor de energietransitie
van onze wijk ontworpen oplossing (te vinden op ramplaankwartier.nl - wijkwarmtenet met centrale
warmteopslag) blijkt het voordeligst en duurzaamst. Verdere uitwerking zal -zodra de coronacrisis
dat toelaat- in gang gezet worden.
Renovatie Vlaamseweg/ Rollandslaan het budget zou 1.1 miljoen zijn? Alleen nieuw wegdek,
geen nieuwe trottoirs en wegversmalling? De wijkraad ondersteunt een brief van comité
Rollandslaan aan procesmanager Saskia Vermeulen om uitvoering te geven aan de wens van een
unanieme raad in 2017 (en een bevestiging daarvan in 2018 van de toenmalige wethouder) om een
complete herinrichting door te voeren voor 1,62 miljoen.
Is diezelfde avond in de commissie Beheer besproken - de uitkomst is nog onbekend
Loden waterleidingen:
Er liggen geen loden leidingen in het openbare deel van onze wijk, wellicht wel in gebouwen en
huizen, maar daar zijn de eigenaars en besturen zelf verantwoordelijk voor.
Opties opknapbeurt speeltuin Croessenstraat. Haarlem Effect heeft zich teruggetrokken. Nu is
alleen de speeltuin over. Echter: zonder gebouw is er geen business case. Procesmanager is Jeroen
Braakman, er liggen veel vragen vd speeltuinvereniging om een keuze te kunnen maken voor de toekomst en de samenwerking. Deze zijn beantwoord en wachten nog op beantwoording.
GP: afsluiting of ontsluiting Ramplaankwartier.
Wouter Stigter is coordinator, Vanwege corona is het hele gebeuren verschoven naar 2021.
Wijkraadsvergadering 12 mei willen we gebruiken voor brede bijeenkomst over Buurboek en
over vergunning cq betaald parkeren.
Moira heeft Sander vd Brandt gevraagd om aanwezig te zijn, maar corona heeft ook dit verhinderd.
100% Ramplaankwartier: een aanvraag bij het Initiatieven- en leefbaarheidsbudget hiervoor is
mogelijk, maar vanwege corona worden de plannen verschoven naar juni 2021
Fietspad Korte Zijlweg:
Wijkraad neemt zelf contact op met Bloemendaal om ter hoogte van Stach een bord te plaatsen
(eenrichtings fietsverkeer). Wellicht zou een schadeclaim van een fietser bij Bloemendaal ook helpen.
Renovatie Koepad: er is een proef gestart door Staatsbosbeheer met storten van fijn grind, in april
zou het hele pad worden gerenoveerd.
Machiel heeft na het overleg contact gehad met SBB en krijgt volgende week meer info over hoe en
wat, mede ivm waterweg die wordt aangelegd bij Wapen

Onderhoud Houtmanpad: de wijkraad heeft aangegeven het verzoek van H Prins (Bomenwachters) te ondersteunen van 20 dec. j.l. om het Houtmanpad op de MJGP lijst te zetten als een pad
waar meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden:
Machiel: Er is meer draagvlak nodig voor groot onderhoud/herinrichting. Het is een voetpad dat
door fietsers wordt gebruikt en kapotgereden, is lastig te onderhouden.
De haag kan evt ook in het groot onderhoud mee, maar Machiel wil deze wel in takt houden in relatie tot Vlaamse weg ivm ecologie.
Alternatief voorstel van de Fietsersbond is opgenomen in visie Zijlweg west.
De raad moet een duidelijk besluit nemen, maar kan of wil dat niet tot nu toe. Druk vanuit de wijk
zou kunnen helpen.
Een avondje politiek in het Ramplaankwartier: voorstel is om een discussiebijeenkomst te organiseren met verschillende partijen over onderwerpen in Haarlem en het Ramplaankwartier, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16-03-2022.
Dit speelt pas later en is nog niet besproken
Verder is gesproken over de wijkraadfinanciën. Er wordt van het toegekende subsidiebedrag uit
2019 € 755,53 teruggestort naar de gemeente, die niet uitgegeven zijn. In 2020 zal het gehele bedrag zoveel mogelijk besteed worden. Hiertoe zal in de herfst 2020 de begroting voor de wijkraadsbijdrage 2021 worden geagendeerd. Ruim vóór 31/1/2021 moet hierover besloten worden,
waarbij de keuzeopties duidelijk gemaakt worden.
Bert heeft gesuggereerd dat een jaarvergadering met financiële verslaglegging (zoals de wijkraad
Scheepmakersdijk dat doet) ook in onze wijk zou moeten plaatsvinden.
Gesproken is over de overgang van bestuursleden van de stichting Ramplaankwartier naar
de wijkraadsleden. Derk de Vries is de enige overgeblevene uit het oude bestuur, hij zal vertrekken
en Adrie, Bert en Eelco nemen de plaats in van de oude bestuursleden.
Eelco heeft in verband hiermee een copie van zijn paspoort aan Bert gemaild.
Adrie zal in overleg met Bert de overgang verder in gang zetten.

