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AGENDA
INTERNE ORGANISATIE
- Dropbox
- osTickets - hoe werkt het?
- waarneming taken van Bert

SECRETARIAAT: Adrie en Eelco, ter vervanging van Bert
- Notulen vorige keer
- osTickets
- emails doornemen
- Binnengekomen email, zie osTickets, team 'bespreken met Wijkraad'
PENNINGMEESTER: Adrie
- Financiën - jaarrekening 2020
- Kascontroles
OPENBARE RUIMTE: Allard
- Ter info: Speeltuin
- NEFOM - willen we als wijkraad daar een positie in innemen?
- Verslag bijeenkomst omgevingsvisie
VERKEER - Vacature (voorlopig Allard, wrsch Maarten?)
- Sluipverkeer, wat te doen?
OUDEREN: Ronald
- Plan voor 2021
JEUGD & SOCIAAL DOMEIN: Jurgen
- Burenhulp update
- Plan voor 2021
- Speeltuin?
DUURZAAMHEID: Eelco
- Update SpaarGas
- Houtkachels?

INTERNE ORGANISATIE
Eelco verzorgt toegang voor allen met betrekking tot de binnenkomende mails. Het mailadres is
wijkraad@ramplaankwartier.nl. Hij laat met schermdelen zien hoe je mails aan jezelf kunt toewijzen. Er is een
verdeling gemaakt van aandachtsgebieden onder de wijkraadsleden. Omdat iedereen inzage heeft, ook na
toewijzing, is overleg en samenwerking op gedeelde onderwerpen goed mogelijk. Dit systeem helpt efficiënte
afhandeling van post en iedereen is in een vroeg stadium al op de hoogte.
De verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt:
Eelco: vice voorzitter (gedurende de afwezigheid van Bert voorzitter a.i.) / duurzaamheid
Adrie; financiën
Allard: openbare ruimte
Jurgen: jeugd en sociaal domein
Maarten: verkeer
Ronald: ouderen

SECRETARIAAT
De notulen van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd en vastgesteld.

De e-mails zijn doorgenomen en er zijn geen actiepunten genoteerd.
Het wijkgesprek wordt de komende keer gedaan door Ronald, Adrie en Eelco. Het wijkgesprek staat gepland
voor 18 maart 2021.

FINANCIEN
Adrie heeft het financiële overzicht van de wijkraad gemaakt. Hij bespreekt het aan de hand van schermdelen.
De wijkraad kon een aantal uitgaven niet doen vanwege de beperkingen door corona.
De kascontrole van de financiën van de wijkraad kon nog niet plaatsvinden. In de volgende vergadering is er
naar verwachting een verslag van de kascontrolecommissie.

OPENBARE RUIMTE
(besproken bij afwezigheid van Allard)

De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen zoekt naar het lawaaiigste stiltegebied van
Nederland. Het Nationaal Park Kennemerland komt in aanmerking voor deze bedenkelijke titel. Het is moeilijk
om hierover een standpunt in te nemen, gezien de voor- en tegenstanders in de wijk van het circuit
Zandvoort.
Er is zover bekend geen bijeenkomst geweest met betrekking tot de omgevingsvisie.
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VERKEER
(besproken bij afwezigheid van Allard, wordt waarschijnlijk het aandachtsgebied van Maarten)

De wijkraad wil op enig moment uitspraak doen over de wenselijkheid van betaald dan wel vergunning parkeren
in de wijk. De vraag is welke smaken er zijn, of hier inspraak of maatwerk in is. De gemeente heeft een
parkeerbeleid met een zone-indeling. Parkeren, verkeer en vervoer - Gemeente Haarlem
Dit onderwerp is ook verwant met de toename van het gebruik van elektrische auto’s, de benodigde laadpalen en
het beleid in de belendende straten/wijken.

OUDEREN
In deze tijd van corona zijn ‘ouderen’ een belangrijk onderwerp. Nu de GGD begonnen is met vaccineren komen er
logistieke problemen aan het licht die de wijkraad wellicht kan helpen oplossen. Ronald ontfermt zich over dit
onderwerp: hij zorgt voor overzicht waardoor knelpunten inzichtelijk worden. Misschien kan de wijkraad
hulpdiensten met betrekking tot vervoer optrommelen.

JEUGD EN SOCIAAL DOMEIN
Jurgen zal de kar trekken met betrekking tot het onderwerp Speeltuin. Het voorstel is om Jurgen en Allard hierin
samen te laten optrekken.

DUURZAAMHEID
Eelco heeft een update over het Spaargasproject: huis aan huis coaching is nog steeds niet mogelijk vanwege
corona. Nu ligt de focus op een post-corona helpdesk. Het voorstel is om collectief isolatie in te kopen en in te
zetten op een warmtenet in de wijk.
De rapportage van de TU Delft kan nu naar de gemeenteraad. De gemeenteraad wil graag een businesscase, er
moet dan een wijk-energiebedrijf opgericht worden.
De planning is dat de gemeenteraad rond juni 2021 groen licht geeft voor het vervolg, zodat we eind 2021 als wijk
samen met de gemeente kunnen beslissen of het een go of no go wordt. In het geval van groen licht van de
gemeente in de zomer, is er een commitment van 2 jaar van de gemeente om de plannen tot in detail uit te
werken en de aanbesteding en daarna de uitvoering op te starten.
Met betrekking tot houtkachels besluit de wijkraad geen standpunt in te nemen. Hoogstens een advies aan de
gebruikers om droog en geschikt hout te gebruiken.

RONDVRAAG
Adrie stelt voor om Mia Oehlen voor te dragen als erelid van de wijkraad. Dit voorstel wordt unaniem
aangenomen. Zij krijgt een oorkonde en een bos bloemen.

Ronald merkt op dat in het InitiatievenCafé een presentatie is gehouden over een grondstof voor paden die CO2
zou wegnemen. Zou dat iets voor het Houtmanpad zijn, in het kader van de duurzaamheid.
Actie: Ronald zoekt dit uit en mailt met Eelco
Wies vraagt of de wijkraad een rol kan spelen bij de preventie van inbraken in de wijk. Zijn er tips te geven?
Kunnen we handhaving vragen om te surveilleren? Adrie geeft aan dat hij hier met de wijkagent over heeft
gespreken. Volgens hem valt het wel mee met de inbraken in de wijk.
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ACTIELIJST
datum
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020

24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020

26-01-2021
26-01-2021

wat
Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke
vergaderlocatie
Colum voor de wijkkrant
Binnenkomende email beschikbaar voor
iedereen
Opstellen beleidscyclus wijkraad en stichting
Edwin benaderen om deel te nemen aan
wijkraad
Sparren over Spaargas
Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt,
met sprekers uit gemeente
In de gaten houden wanneer symposium over
omgevingswet en omgevingsvisie wordt
gehouden (digitaal?)
Opstellen jaarplan ouderen
Duurzaam plaveisel Houtmanpad

DATUM KOPIJ VOLGENDE WIJKKRANT:
Nog niet bekend

DATUM VOLGENDE VERGADERING
Dinsdag 30 maart 2021, 20:00
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wie
Adrie
Eelco
Eelco en Adrie
Bert, nu
Eelco?
Eelco en
Allard
Maarten?
Ronald

Ronald
Ronald

Opmerkingen
Pas opvoeren als corona hier
mogelijkheden voor geeft
Samen met Bert
DOORLOPEND
wijkraad@ramplaankwartier.nl
Gereed
Gedaan?

