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Wijkraadvergadering (online) 
Datum:  24 november 20:00 uur) 
Deelnemers:  Bert Bouquet, Eelco Fortuijn, Ronald Mattern, Adrie Pancras, Allard Steenbeek,  

Jurgen Woudwijk 
Verslag: Karola Buschman 
 
 

Agenda: 

Mededelingen/persberichten/activiteiten 

1. Blinkert en Speeltuin niet beschikbaar voorlopig.  

2. Rollandslaan/Vlaamseweg: stand van zaken 

3. Tijdelijke vervanging van taken Bert (wijkkrant, mails extern, contact Moira etc) 

4. Aanvraag notulist 2021 uit Initiatievenbudget 

5. Project Het Torentje: stand van zaken 

6. Houtmanpad: toestand is onlangs gemeld door Bert, antwoord gemeente 

7. Bespreking en voorbereiding mogelijke wijkraad-activiteiten in 2021, fin. Jaarverslag 2020 

8. Ingekomen brief stichting Bomen voor Koeien 

9. Verzoek tot steun burgerberaad milieu 

10. Actiepunten uit vorige vergadering 

11. Rondvraag 

 

Vaste vermeldingen 

1. Vaststelling notulen vorige vergadering 

2. Datum kopij volgende wijkkrant  

3. Datum volgende vergadering 

 

 

 

  



 

 - 2 - 

1. Blinkert en Speeltuin niet beschikbaar voorlopig 

Zolang er leefregels rondom COVID-19 zijn worden de vergaderingen online gehouden. Het is 
afwachten tot er een vaccin is en de mensen zijn ingeënt. Het is niet te verwachten dat we voor het 
1e kwartaal fysiek bij elkaar kunnen komen.  

Als hierover nieuws is wordt dit een actiepunt 

 

2. Rollandslaan/Vlaamseweg: stand van zaken 

https://www.haarlem.nl/rollandslaan-herinrichting/ 

Er staat een oude es op de kruising van de Rollandslaan, in de nieuwe inrichting is daar geen plaats 
voor en het voornemen is deze te kappen. Het verkeersadviesbureau van de gemeente adviseerde 
dit om een betere verkeersveiligheid te creëren.  De werkgroep begrijpt dat het moet en accepteert 
dat de boom geveld zal worden ten behoeve van de herinrichting. 
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-
West/Rollandslaan_voorlopig_ontwerp_voor_inspraak.pdf  

Er is een aantal wijkbewoners tegen het kappen van de boom. Het standpunt van de wijkraad is dat 
niemand hierover staat te juichen, maar dat dit het resultaat is van de inspraak en participatie. Bert 
heeft hierover al schriftelijk naar bewoners gereageerd.  

 

3. Tijdelijke vervanging van taken Bert 

De omstandigheden staan niet toe dat Bert alle taken en verantwoordelijkheden die hij voor de 
wijkraad heeft, ten volle kan uitvoeren. De prognose is dat hij goed zal herstellen, maar hij zal tot de 
zomervakantie 2021 een stapje minder moeten zetten.  

Ter vergadering wordt een snelle basale herverdeling gemaakt: 

- Column voor de wijkkrant: Adrie helpt schrijven 

- Mails die binnenkomen: Eelco zorgt dat iedereen die kan lezen, wat daaruit voortkomt wordt 
onderling uitgedeeld 

- Onderhoud interne en externe contacten: deze rouleren, ook Jurgen en Allard hierin betrekken 

Actie Bert: maken van overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die een nieuwe eigenaar 
moeten krijgen.  

 

4. Aanvraag notulist 2021 uit Initiatievenbudget 

Karola is ook volgend jaar beschikbaar voor het maken van notulen.  

Actie (even afstemmen wie – Adrie?): aanvraag doen.   

 

5. Project Het Torentje: stand van zaken 

Het Torentje bestaat 100 jaar. Het idee is om er verlichting aan te brengen. Maar Als er vleermuizen 
zitten dan is dat een bezwaar. Adrie wil graag de kosten van onderzoek en verlichting door de 
wijkraad laten vergoeden.  

Actie: Adrie gaat (laten) onderzoeken of er vleermuizen zitten en bij groen licht zorgt hij voor 
feestverlichting van Het Torentje.  

 

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-West/Rollandslaan_voorlopig_ontwerp_voor_inspraak.pdf
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Stadsdelen/Stadsdeel_Zuid-West/Rollandslaan_voorlopig_ontwerp_voor_inspraak.pdf
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6. Houtmanpad 

Het pad is slecht onderhouden, het is nat en drassig, veel plassen. Bert heeft dit gemeld bij de 
gemeente. Antwoord van de gemeente is dat Spaarnelanden het in de gaten houdt. Dit lijkt wel een 
patstelling.   

 

7. Bespreking en voorbereiding van mogelijke wijkraad-activiteiten in 2021 

Financieel jaarverslag: Volgens Adrie is er een overschot, onder andere omdat door COVID-19 
geplande bijeenkomsten niet doorgingen en die kosten dus niet zijn gemaakt.  

Actie allen: nadenken over zinvolle besteding van het resterende geld 

Actie Eelco: stukje schrijven in wijkkrant en wijkbewoners oproepen hierover mee te denken  

Begroting 2021 opstellen: dit is lastig want we weten niet wat het jaar brengt. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat we ergens in 2021 minder omgangsrestricties hebben.  

Actie: Adrie en Eelco maken een planning en beleidscyclus voor wijkraad en stichting 

 

8. Ingekomen brieven 

De Stichting wAarde wil landelijk aandacht voor klimaatstress bij vee. Zoals dit ook speelt bij Elswout. 
De minister van Landbouw is om een reactie gevraagd. De wijkraad neemt hierin geen actie, noch 
positie.  

Een bewoner wil graag dat de Leendert Meesstraat afgezet wordt in het paddentrekseizoen. Bert 
heeft navraag gedaan bij Moira en die geeft aan dat het officiële antwoord daarop onderweg is.  

Er wordt geklaagd over geparkeerde containers van fa. Beelen. De wijkraad heeft hier geen rol. Het 
advies is dat bewoners zelf handhaving bellen en/of fa. Beelen met hun klacht.  

De wethouder van financiën Merijn Snoek gaat vertrekken.  

De gemeente Haarlem gaat over tot het instellen van een milieuzone. Dat betekent dat 
vrachtwagens in een bepaald gebied alleen toegestaan zijn als zij in een bepaalde emissieklasse 
vallen. Het doel is om in 2025 een 0-emissiezone te hebben voor stedelijke distributie. Dat wil 
zeggen: geen uitstoot van broeikasgassen bij de bevoorrading van de Haarlemse middenstand.  

 

9. Verzoek tot steun burgerberaad milieu 

De wijkraad ontving een schriftelijk verzoek om steun te betuigen aan het burgerberaad milieu. De 
wijkraad kiest geen partij in dezen. Loyaliteitsverklaringen beperken de vrijheid en staan in contrast 
met de nieuwe democratie. Jurgen voegt toe dat klimaatvraagstukken op deze manier een beperkte 
oplossingsgraad hebben.    

 

10. Actiepunten uit vorige vergaderingen: stand van zaken 

✅ De speeltuin is beschikbaar als vergaderlocatie, als de maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn 
opgeheven.  

    Bert benadert Edwin om deel te nemen aan de wijkraad  

✅ Bert vraagt in wijkgesprek of er zomaar een snackbar mag komen in een tankstation. Nee, zegt 
Moira, geen sprake van.  
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    Eelco en Allard gaan sparren over het project Spaargas.  

    Agendapunt parkeren agenderen, iemand van gemeente moet komen uitleggen. Doorschuiven 
naar 2021.  

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

 

11. Wat verder ter tafel komt 

Laadpalen in de wijk zijn een kwestie. Er zijn voor- en tegenstanders. De wijkraad wil hierin geen 
standpunt innemen. Het is mogelijk om 2 laadpalen op te nemen in het plan van de herinrichting 
Rollandslaan/Vlaamseweg. Het is niet prettig om alle (4) laadpalen voor de Dekamarkt te hebben. 
Eelco en Adrie verkennen de situatie en beoordelen of de wijkraad hierop kan/zal reageren.  

Boer Piet is overleden, zijn landje zou gekocht kunnen worden. Misschien is het mogelijk een mooi 
park ervan te maken, de wijkverbinder reageerde positief. Ook WTG is belangstellend om het land te 
kopen.  

Nicolette Medema heeft aangegeven dat ze nu te weinig tijd heeft om zich goed in te zetten voor de 
wijkraad. Als haar kinderen wat groter zijn dan wil ze dat wel graag doen.  

Jurgen geeft aan dat het goed is om te weten welke posities andere wijkraden innemen inzake 
burgerberaden en strijdige belangen zoals met Izoof.  

Eelco vraagt wat de inhoudelijke domeinen binnen de wijkraad worden voor Allard en Jurgen. Jurgen 
wil zich toeleggen op sociaal domein. Nu is er veel aandacht voor fysiek domein, hij wil aandacht 
voor bijvoorbeeld ‘schoolachterstand door COVID-19’, ‘eenzaamheid’, etc. Hij schrijft stuk voor 
wijkkrant, stelt zichzelf daarin voor en de reacties die daarop komen vormen een leidraad voor zijn 
aandachtsgebied.  

Ronald heeft contact met Piet de Vries over de democratisering van wijkraden. Ronald wil hierover af 
en toe rapporteren. In dit verband heeft hij ook contact met de stadsgarage 
https://www.stichtingstadsgarage.nl. 

 

12. Rondvraag 

Kunnen we de bewoners van de Blinkert opvrolijken, gezien donkere dagen rond kerst en dan ook 
nog in semi-lockdown? Iedereen denkt er over na, er is budget voor. 

Het sedumdak op de Blinkert is prachtg! En als het mag komt er een feestje!  

 

13. Bevestiging vaststelling notulen van vorige vergadering 

 

14. Datum kopij volgende wijkkrant: 15 januari 

 

15. Datum volgende vergadering: 26 januari  

 


