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Agenda:
1. Data wijkraadsvergaderingen 2021. Blinkert niet beschikbaar? Andere locatie: speeltuin?
26 januari 2021 - 30 maart - 25 mei - 29 juni - 14 sept - 23 november
De Blinkert is voorlopig niet beschikbaar als vergaderlocatie, een andere plek wordt gezocht. Een optie is het speeltuingebouw. Bert heeft de voorzitter Jos gemaild of dit mogelijk is maar nog geen antwoord.
Actie Adrie: Jos -van de speeltuin- hierover benaderen

2. Nieuwe wijkraadsleden
Allard en Jurgen voegen zich vandaag bij de wijkraad.
Allard woont nu anderhalf jaar in de Ramplaan. Werkt voor AH (vastgoedontwikkeling) en heeft
ruime ervaring opgedaan in omgang met omwonenden van zijn projecten, kent de diverse belangen
en weet veel van ruimtelijke ontwikkeling.
Jurgen beschikt over uitgebreide kennis van het brede sociaal domein. Er zijn (o.a. door corona) ontwikkelingen die kunnen leiden tot segregatie, inkomensongelijkheid en eenzaamheid. Hij kan zich
voor de wijkraad actief inzetten op deze beleidsterreinen.
Edwin Beunk heeft ook belangstelling getoond, maar heeft zich niet in deze online vergadering gemeld.
Actie Bert: Edwin benaderen

3. Rollandslaan/Vlaamseweg: stand van zaken. Benzinestation nu van Total: wijzigingen?
De cie. Beheer heeft onlangs vergaderd over het ontwerp. Vanuit de bewoners hebben Desiree en
Han hebben ingesproken om de kwaliteit het ontwerp dat door inspraak en participatie tot stand gekomen is, vurig te bepleiten. In dit ontwerp is er geen sprake van fietsstroken.
De Fietsersbond heeft een andere visie, zij pleiten voor vrijliggende geasfalteerde fietspaden. Dit
hebben zij schriftelijk gedaan.
Er zijn verschillende argumentaties die leiden tot verschillende uitkomsten in deze discussie.
De wijkverbinder geeft aan dat het nog steeds de bedoeling is om begin 2021 te starten met de
werkzaamheden. Het plan is hier in detail te bekijken: https://www.haarlem.nl/rollandslaan-herinrichting/

Het tankstation van Texaco is nu van Total. Het gerucht gaat dat er een snackbar in zou komen. De
wijkraad vraagt zich af of dit gevolgen heeft; drukte (autobewegingen), hangjongeren, parkeergedrag.
Actie Bert: in het wijkgesprek vragen of het bestemmingsplan toestaat dat er een snackbar mag
komen in een tankstation en zorgen uiten over de mogelijke gevolgen.

4. Paardenstal bij Duinvliet moet verdwijnen
De paardenstal die al ruim 57 jaar onopvallend bij Duinvliet staat moet verdwijnen omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet. De eigenaar is al jaren bezig dit geregeld te krijgen, maar het
antwoord blijft neen. December 2020 moet de stal opgedoekt zijn. Veel mensen vonden het leuk om
zoiets landelijks zo dichtbij te hebben, en vinden dit dus erg jammer.

5. Stichting Ramplaankwartier: stand van zaken bestuurswisseling
Adrie heeft ervoor gezorgd dat Eelco is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Ramplaankwartier en hij heeft Derk de Vries en Gert-Jan Heijstek uitgeschreven.
De stichting is in 1981 opgericht om eventuele financiële aansprakelijkheden af te dekken. Het bestuur bestaat nu uit: Bert, Adrie, Eelco. Dit najaar moet het bestuur nog bijeenkomen.

6. Spaargas project: stand van zaken
De vaart is even uit het project vanwege corona. Het was de bedoeling geweest om energiecoaches
op huisbezoek te laten gaan om de individuele isolatiebehoeftes van de deelnemers in kaart te brengen. Zo mogelijk zal dit online gebeuren, veiligheid boven alles.
Er zijn gesprekken gaande om de financiering rond te krijgen, het is een groot project met navenant
groot risico voor de deelnemers.
Actie: Eelco wijdt Allard in op dit project en zij gaan sparren.

7. Nieuwe Verordening op de wijkraden 2020
In het kader van de Nieuwe Democratie heeft wethouder Jur Botter een nieuwe verordening op de
wijkraden rondgestuurd. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen inspraak heeft. De nieuwe.
Verordening houdt in dat de wijkraad verkiezingen moet gaan houden, verantwoording moet afleggen over de inhoudelijke inspanningen en de boekhouding. Het betekent ook dat (schaduw-) raadsleden geen deel mogen uitmaken van de wijkraad.
Adrie heeft de stukken inmiddels doorgezonden aan Allard en Jurgen.

8. Groendak Blinkert: stand van zaken / project het Torentje: stand van zaken
GOED NIEUWS: Er is voldoende geld om het sedum dak te maken, de opdracht om dat te doen is inmiddels gegeven en eind september 2020 wordt het sedum dak gelegd.
Voor wat betreft het project Torentje: houd de wijkkrant in de gaten….!

9. Agenda wijkgesprek op 17 september: nog aanvulling/wijziging?

-2-

Donderdag 17 september is het wijkgesprek met Moira Faber. Adrie en Bert hebben de volgende bespreekpunten:
a) Verordening op de wijkraden
b) Renovatie Rollandslaan
c) Speeltuin Croesenstraat
d) Geluidsoverlast van het Zandvoort Circuit
e) De paardenstal die moet verdwijnen
f)

Groendak en Het Torentje

g) Schaaktafel
h) Mails van bewoners:
-

Boomwortels die riolering beschadigen

-

Snackbar bij het benzinestation

-

Kwestie tussen bewoners over afval in de tuin (buurtbemiddeling?)

11. Parkeren (ter vergadering ingevoegd door Adrie)
Ronald en Adrie maken zich nog immer zorgen over parkeerders van buiten de wijk. Aangezien Elswout ook parkeergeld gaat vragen, zal het gebied rond het Wapen van Kennemerland (Stinkende Emmer) drukker worden. Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden
zijn voor betaald parkeren of een vignettensysteem in de wijk. En willen de bewoners van het
Ramplaankwartier dat wel.
Actie Bert: agenderen voor volgende bijeenkomst.

12. Discussie over hittestress op Buurbook
De koeien die op het weiland bij het koepad staan hebben geen schaduw. Dat veroorzaakt hittestress
als het kwik erg hoog oploopt. Een wijkbewoner is hierover verontwaardigd en heeft dit aanhangig
gemaakt op buurbook. Bert heeft in een reactie aangegeven dat het land van Staatsbosbeheer is, de
koeien van een boer en dat dit geen kwestie is voor de wijkraad. De wijkraad laat het hierbij.

13. Actiepunten uit vorige vergaderingen: stand van zaken
Rollandslaan/Vlaamseweg: Bert brengt aan de gemeente over dat de wijkraadsleden de werkgroep
steunen, in het bijzonder met betrekking tot het zebrapad en het eenrichtingsverkeer. ✅
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. ✅

14. Notulen van de vergadering van 30 juni zijn vastgesteld.
15. Datum kopij volgende wijkkrant: 16 november
16. Datum volgende vergadering: 24 november
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