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Agenda:
Mededelingen/persberichten/activiteiten
1. Koepad: stand van zaken renovatie
2. Bericht R de Vries over ooievaars
3. Deelname zoomvergadering
4. Rollandslaan/Vlaamseweg: stand van zaken
5. Workshop voor wijkraden, verslag Bert en Ronald
6. Persberichten gemeente Haarlem
7. Wijkkrant
8. Stichting Ramplaankwartier: stand van zaken bestuurswisseling
9. Stichting GroenDak de Blinkert: stand van zaken
10. Dreefbeheer
11. Actiepunten vorige vergaderingen: stand van zaken

Vaste vermeldingen
12. Vaststelling notulen vorige vergadering
13. Datum kopij volgende wijkkrant
14. Datum volgende vergadering

1. Koepad
De renovatie van het Koepad is afgerond, de vernieuwde leuningen van het bruggetje worden
binnenkort teruggeplaatst. De ervaring is dat het drukker is geworden, de reacties zijn zeer positief.

2. Ooievaars
Het ooievaarpaar zit niet meer op het nest, er waren geen kuikens dit jaar.

3. Deelname zoomvergadering
Er zijn geen deelnemers uit de wijk aangemeld. Joop van Roon wilde graag een week later op de
Blinkert vergaderen. Hopelijk kan dat na de zomer weer.

4. Rollandslaan/Vlaamseweg
Bert ontving het verzoek van Rob Stuip om als wijkraad steun te betuigen aan de wens voor een
aparte fietsstrook van asfalt op de Rollandslaan. De wijkraad gaat hier niet op in omdat de
werkgroep in het algemeen tevreden is met het ontwerp zoals dit er nu ligt. Bert heeft de gemeente
gevraagd om de keuze voor klinkers uit te leggen en de reactie is dat we vooralsnog het politieke
proces even moeten afwachten.
Verder wordt er op korte termijn bodemonderzoek uitgevoerd (van 8-10 juli). Daar kan de buurt
hinder van ondervinden. De gemeente zorgt voor verkeersregelaars. Moira Faber zal deze informatie
op BUURbook zetten.
Bij de herinrichting van de Rollandslaan komt het zebrapad te vervallen. Dit verbaast de wijkraad, het
is een belangrijke route voor de kinderen van de Beatrixschool. Het feit dat het een 30 km/u zone is,
is voor de wijkraad onvoldoende praktische borging voor de veiligheid van de kinderen (allen).
Een andere suggestie is om zowel de Gilles Schoolmeesterlaan en de Gerrit Bartholomeuslaan voor
auto’s eenrichtingsverkeer te maken.
Er is weer vertraging opgelopen, het plan wordt nu 3 september naar de commissie Beheer gebracht.
Actie: Bert brengt aan de gemeente over dat de wijkraadsleden de werkgroep steunen, in het
bijzonder met betrekking tot het zebrapad en het eenrichtingsverkeer.

5. Workshop voor wijkraden
In de workshops werd aan de hand van casussen bewustwording gecreëerd omtrent de rol die je als
wijkraad wil en kan nemen. De bewoners van de Ramplaan zijn in het algemeen bewust en
betrokken. Zij beschikken over meerdere kanalen om hun ideeën, suggesties en grieven bij de
wijkraad onder de aandacht te brengen en zij maken daar goed gebruik van. De wijkraad gelooft dat
BUURbook het instrument bij uitstek is waarmee gepeild kan worden wat er leeft, en dat de wijkraad
aldus met mandaat kan opereren richting stakeholders, in het bijzonder de gemeente.

6. Persberichten
Er is een kinderburgemeester gekozen: hij heet Quinten de Langen en hij wordt 26 augustus
geïnstalleerd. https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-heeft-eerste-kinderburgemeester/
Er is ook een kinderraad en kinderburgemeester en kinderraad vergaderen vanaf 16 september eens
per 3 weken over onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Er is in Haarlem ook een kinderkrant: https://www.jong023.nl. Kunnen we die koppelen aan de
kinderraad? Wouter kent de maker van de kinderkrant.

7. Wijkkrant
In het verlengstuk van de kinderkrant wordt dit punt spontaan toegevoegd. Nu de krant qua inhoud
en lay-out is veranderd rijst de vraag of het zinvol is deze iedere vergadering even te bespreken.
Allen zijn het hier mee eens.
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8. Stichting Ramplaankwartier
Het bestuur van de stichting is aangevuld met Eelco Fortuijn. De andere bestuursleden zijn Bert
Bouquet, Adrie Pancras, Gert Jan Heijstek en Derk de Vries. De twee laatstgenoemden zullen op
korte termijn uittreden.

9. Stichting GroenDak De Blinkert
Er zit vaart in de fondsenwerving! Cyntha Demmers is toegetreden tot het bestuur, en de publiciteit
wordt opgezocht. Er zijn ansichtkaarten gemaakt, informatie is op facebook geplaatst, op BUURbook
en in de wijkkrant. Het bestuur heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente en vraagt her en der
donaties. Het loopt hartstikke goed en de reacties zijn erg positief.

10. Dreefbeheer
De eigenaar van de grond naast de DekaTuin blijkt verregaande plannen te hebben om dat gebiedje
intensiever te gaan gebruiken voor natuuractiviteiten. Wat precies is nog niet helemaal duidelijk.
Actie: Bert houdt vinger aan de pols

11. Actiepunten vorige vergadering(en)
-

De reactie van Saskia Vermeulen is binnen en verder verwerkt. ✅

-

Wouter heeft Moira gesproken en het besluit “dat de lijst van gevallen waarin geen verklaring
van geen bedenking van de gemeenteraad nodig is, is uitgebreid” is opgehelderd. ✅

-

Het symposium over de omgevingswet en de -visie is nog niet gehouden (Bert en Ronald)

-

Vacature wijkraadslid, vervanging Wouter; publicatie in wijkkrant en gepolste personen. Staat
nog open.

Dank en hulde voor de inspanningen van Wouter in de afgelopen jaren. Dit was de laatste keer dat hij als
wijkraadslid deelnam.

Verdere mededeling: Mia is ernstig ziek. Wie gaat haar zorg voor de wijkkast overnemen? Ronald en Bert.
Een kaartje sturen is lief.

12. Notulen van de vergadering van 12 mei zijn vastgesteld.

13. Datum kopij volgende wijkkrant: 7 september

14. Volgende vergadering: 15 september om 20:00 uur (hopelijk weer in de Blinkert).
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