Verslag
Wijkraadvergadering (online)
Datum:
30 maart (20:00 uur)
Wijkraadsleden aanwezig:
Eelco Fortuijn, Ronald Mattern, Adrie Pancras, Jurgen Woudwijk,
Allard Steenbeek, Maarten Abspoel
Wijkraadsleden afwezig:
Bert Bouquet
Gasten:
Ans van Beek (teamleider Blinkert), Jos Vogelaar (Speeltuin), Joris Balkema,
Mick Schoonebeek (Gemeente Haarlem), Sven de Buijsz
Verslag:
Karola Buschman

AGENDA
KERN - twee belangrijke onderwerpen:
- speeltuin - gesprek met speeltuin-comité en gem.Haarlem - Jurgen
- SpaarGas & transitie visie warmte gem.Haarlem - Eelco
- Kennismaking Maarten
En verder:
SECRETARIAAT: Adrie en Eelco, ter vervanging van Bert
- Notulen vorige keer
- Binnengekomen email (osTickets)
- Binnengekomen post
- Verslag wijkgesprek - Ticket #397621
- Update in Dropbox
PENNINGMEESTER: Adrie
- Update kascontroles
OPENBARE RUIMTE: Allard
- Update herinrichting Rollandslaan
- Bushaltes bij herinrichting (nav brief Mia)
- Mobiliteitstafel
- Woonaccoord
- Gevaarlijk verkeerspunt korte zijlweg
- Omgevingsvisie Haarlem
- containertuintjes
VERKEER - Maarten
- Werkgroep parkeerbeleid
- Mobiliteitsbeleid
- Sluipverkeer
- Scooters
- Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg WBO Haarlem West

JEUGD & SOCIAAL DOMEIN: Jurgen

GEMEENTE EN DEMOCRATIE: Ronald
- Initiatieven cafe
- nieuwe democratie
- ‘nieuwe verordening’ Wijkraden Gemeente.
DUURZAAMHEID - Eelco
WVTTK
***
SPEELTUIN
Jurgen concentreert zich op de onderwerpen die spelen in het sociaal domein, daarom leidt hij dit agendapunt.
De speeltuin is lang verwaarloosd, er moet iets aan gebeuren. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken. In de
wijkraadvergadering verkennen Jos Vogelaar en Mick Schoonebeek de standpunten en de mogelijkheden om de
speeltuin te revitaliseren.
Mick Schoonebeek is beleidsmedewerker Jeugd bij de Gemeente Haarlem.
Jos Vogelaar is voorzitter van de Speeltuinvereniging Ramplaan.
Huisvesting en financiën zijn de grote angels in dit debat. De gemeente heeft geen financiën om de speeltuin nieuwe
leven te helpen inblazen. De gemeente stelt voor om een constructie aan te gaan waarbij de speeltuin huurder wordt
van Haarlem Effect. Haarlem Effect verhuurt ook aan het kinderdagverblijf Small Steps. Dat betekent dat er beperkte
tijd overblijft om van de locatie gebruik te maken. De gemeente stelt een constructie voor waarbij de speeltuin
gesubsidieerd wordt voor het huurbedrag.

De speeltuin is verouderd, vernieuwing is nodig. Jos presenteert in de vergadering de plannen voor een rigoureuze
vernieuwing en herijking van de speeltuin, dit plan zit al een tijd in de pijplijn. De gemeente maakt steeds een
terugtrekkende beweging bij verzoeken om verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente neemt wederom kennis van
de ontwikkelplannen maar zegt helaas met lege handen te staan.
De volgende suggesties worden in de vergadering ter tafel gebracht:
- Er zijn meerdere doelgroepen voor de nieuwe speeltuin, heeft de gemeente meerdere potjes waar ze dan uit
kan putten? Antwoord is neen.
- Kan de wijkraad meebetalen, om de gemeente mee te krijgen?
- Kunnen we de ouderen ook verbinden aan de speeltuin?
Joris doet het verzoek om een overzicht te verkrijgen van de gedane uitgaven door de gemeente aan de diverse
speeltuinen in Haarlem.
Actie: Mick zegt toe deze gegevens op te vragen en de wijkraad te informeren over de uitkomst.

Jurgen stelt voor nog een keer verder te praten over de lijnen die in dit debat te berde zijn gebracht. We gaan vanaf nu
periodiek bijeenkomen om vraagstukken te bespreken en oplossingen te bedenken. Jurgen houdt samen met Mick
(gemeente) en Jos (speeltuin) de regie.
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SPAARGAS & TRANSITIEVISIE WARMTE GEMEENTE HAARLEM
Het project heeft een impuls gekregen doordat een technisch onderzoek van de TU Delft goed heeft uitgepakt. Het
betreft een onderzoek naar collectief isoleren, collectief pvt-panelen inkopen (eventueel met dakkapellen) met
warmtepomp; daarmee kun je 70% aardgasbesparing realiseren. Haarlem wil hierin participeren, dit plan ligt ter
inspraak bij de gemeente. Na inspraak wordt dit plan aangeboden bij de gemeenteraad.
https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Participatie/2021/Gasvrij/Haarlemse_transitievisie_warmte__Samen_op_weg_naar_aardgasvrij.pdf

Na deze kernonderdelen blijkt dat er niet genoeg tijd is om de agenda puntsgewijs te vervolgen. Eelco houdt een korte
rondvraag op de aangegeven agendapunten. Hieronder de uitwerking daarvan:

SECRETARIAAT: Adrie en Eelco, ter vervanging van Bert
- Notulen vorige keer
- Binnengekomen email (osTickets)
- Binnengekomen post
- Verslag wijkgesprek - Ticket #397621
- Update in Dropbox
PENNINGMEESTER: Adrie
- Update kascontroles
De kascontrole is in verband met de coronamaatregelen nog niet gehouden. Punt schuift door naar de volgende
vergadering.
OPENBARE RUIMTE: Allard
- Update herinrichting Rollandslaan
Het definitieve ontwerp is met een bestek naar de aannemer. De uitvoering van de werkzaamheden starten vlak voor de
zomer.
- Bushaltes bij herinrichting (nav brief Mia)
- Mobiliteitstafel
- Woonakkoord
Allard is aangesloten bij een groepje mbt de woonvisie 2021-2025. Er is een woningentekort. Na 2025 wordt gewerkt
aan het bouwen van 15,000 woningen. Dat betreft inbreiden en herverkaveling. Vooral bijbouwen in Haarlem ZuidOost.
- Gevaarlijk verkeerspunt korte zijlweg
- Omgevingsvisie Haarlem
- containertuintjes
VERKEER - Maarten
- Werkgroep parkeerbeleid
- Mobiliteitsbeleid
Maarten is pas sinds kort gestart als wijkraadslid en leest zich nog in. Er is een actieve appgroep in de wijkraad. Er is een
gerede vrees voor toenemende parkeerdruk in Haarlem ZuidWest. Nu verkennen van alternatieven. De meesten zijn
voorstander van betaald parkeren in de wijk.
- Sluipverkeer
- Scooters
- Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg WBO Haarlem West
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JEUGD & SOCIAAL DOMEIN: Jurgen
Jurgen vond het speeltuinonderwerp erg boeiend, en ook mooi dat het ouderenbeleid er ineens op aanhaakte. Ook dat is
Sociaal Domein.
Ans heeft aan dat er vanuit de Blinkert ook verbinding met de wijk gemaakt wil worden. Hier ook graag Ronald bij
betrekken (ouderenbeleid)
GEMEENTE EN DEMOCRATIE: Ronald
- Initiatieven cafe
- nieuwe democratie
- ‘nieuwe verordening’ Wijkraden Gemeente.
DUURZAAMHEID - Eelco
Niet verder besproken
WVTTK
-

ACTIELIJST
Deze is niet besproken, alle punten zijn blijven staan
datum
30-03-2021

26-01-2021
26-01-2021
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020
24-11-2020

wat
Opvragen en informeren van door gemeente
gedane uitgaven aan de diverse speeltuinen in
Haarlem.
Opstellen jaarplan ouderen
Duurzaam plaveisel Houtmanpad
Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke
vergaderlocatie
Column 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?)

DATUM KOPIJ VOLGENDE WIJKKRANT:
Nog niet bekend

DATUM VOLGENDE VERGADERING
25-5-2021
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wie
Jurgen

Ronald
Ronald
Adrie
Eelco
Eelco en Adrie
Bert, nu
Eelco?
Eelco en
Allard
Maarten?
Ronald

Opmerkingen
Mick gaat deze informatie opvragen
en levert deze aan de wijkraad

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

