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WELKOM 
 

Bert heet iedereen online welkom. Naast de wijkraadsleden is Jos Bellaart aangeschoven.  
 
 

BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL 
 

Mail gemeente Bloemendaal over bespreking Borskifestival 
De gemeente Bloemendaal geeft de betrokken wijkraden de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de bespreking 
(“beeldvormende avond”) op 26 augustus 2021., waarbij ook ingesproken kan worden. Bert gaat erheen, hij heeft zich 
al aangemeld.  

 
Mail Zeeweg 100 jaar 
Op 25 juni 2021 is het 100 jaar geleden dat de Zeeweg werd geopend. Dit jubileum wordt feestelijk gevierd 
(https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/100-jaar-zeeweg). Er is een boek bij verschenen dat Bert besteld 
heeft via de wijkraad, omdat daarmee korting mogelijk was.   
 

Mail over parkeren (Via Moira) 
Komt ter sprake onder het punt Parkeren. 
 
 

OMGEVINGSVISIE HAARLEM 
Onderwerp schuift door in verband met afwezigheid van Allard. 
 
 

UPDATE HUISARTSENPOST 
 
Er is een gesprek geweest met het RIBW, maar die geven aan dat er bij hen geen plek is voor een huisartsenpost. De 
Blinkert geeft aan dat zij wel ruimte kunnen bieden aan een huisartsenpost. De follow up daarvan zou passen bij het 
aandachtsgebied van Allard. 

➔  Bert benadert Allard om Follow Up te geven aan dit onderwerp.  
 
 

UPDATE BORSKIFESTIVAL 
 
Zie binnengekomen post en e-mail. Er staat de laatste tijd regelmatig iets over het Borskifestival in het Haarlems 
Dagblad.  
 
 

VERSLAG GESPREK MET BLINKERT OVER SAMENWERKING EN OUDEREN 
 
Er is een verkennend gesprek geweest met de Blinkert (Jurgen en Ronald). Het is de bedoeling om meer zichtbaarheid 
en laagdrempeligheid te creëren. De successen uit het verleden zijn aangehaald om te dienen als ingrediënten voor een 
nieuw recept. Ook heeft Jurgen het succes van de cultuurweek van een school onder de aandacht gebracht. Misschien 
kan van de elementen die dat tot een succes maakten ook ontwikkeling plaatsvinden.  
In het gesprek met Ans van Beek en een afgevaardigde van de Blinkert is afgesproken dat zij zullen gaan onderzoeken of 
bij de Blinkert en bij de speeltuin belangstelling is om voor/met de ouderen in de wijk (circa 600 mensen) activiteiten te 
organiseren. Bij de Blinkert gaan ze in kaart brengen wat hun capaciteit om ondersteuning te leveren. Hoeveel 
vrijwilligers er zijn en hoeveel gekwalificeerd personeel. Dat afzetten tegen het aantal ouderen in de wijk.  
De Blinkert wil graag faciliteit scheppen voor de huisartsenpost in de wijk.  
 
 

  

https://www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/100-jaar-zeeweg
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PARKEREN IN DE WIJK 
 
Vergunningparkeren? 
Als je vragen of klachten hebt over parkeren dan kun je een melding doen bij de gemeente. Het blijkt nu dat er een 
lange wachtlijst is om een enquête hierover te houden in de wijk: Zicht op de hoeveelheid en aard van de klachten is 
belangrijk om goede informatie naar de wijkbewoners te brengen en een advies of besluit te kunnen nemen. De 
gemeente geeft aan dat er geen tijd, dan wel capaciteit is om hieraan te werken. Maarten constateert dat de gemeente 
niet veel stimulans geeft om minder de auto te gebruiken en het autobezit niet echt ontmoedigt. Hij heeft een stuk 
geschreven voor de wijkkrant over dit onderwerp.  
 

Vrachtauto’s op de Vlaamseweg 
Er is een appgroep waar dit onderwerp levendig besproken wordt. Het blijft problematisch. Het lijkt erop hierin te 
moeten berusten tot de renovatie van de weg een feit is. Dan is parkeren van vrachtwagens daar niet meer mogelijk.  
 

 

UPDATE FORMULE 1 
 
Bert vertelt dat er een proces loopt over de vergunningen. De organisatie die dat entameert heet ‘Tegengeluid”. De 
vraag is hoe de rechter daarover oordeelt en of na dat oordeel de races op 2-5 september 2021 door kunnen gaan.  
Er is bekend gemaakt dat sommige wegen worden afgesloten om te voorkomen dat bezoekers in de wijk komen 
parkeren. Personen die de wijk in of uit willen, moeten voor die dag(en) een vergunning aanvragen. We gaan ervan uit 
dat de gemeente dit goed zal communiceren.  
 
 

UPDATE SPEELTUIN 
 
Jurgen is met Jos bezig om inzichtelijk te krijgen welke financieringsbronnen er bij de gemeente allemaal zijn. Dat is erg 
gefragmenteerd, maar goed speuren loont. Als je aanspraak maakt op de potjes dan moet je goed de inzet van de 
subsidie labelen, de gelden zijn geoormerkt. Jos maakt de financieringsbronnen vanuit de gemeente inzichtelijk voor de 
wijkraad.  
Ondertussen loopt de crowdfundingactie. Als je inlogt op de site https://speeltuinramplaan.wordpress.com kun je zien 
wat de stand is.  
 
 

SCOOTERS en KORTE ZIJLWEG 
 
Er zijn tegenwoordig veel elektrische scootertjes die zwermen door de wijk. Dit onderwerp werd in verband gebracht 
met de gevaarlijke situatie bij de bocht van de Korte Zijlweg en de Hospeslaan. Daar ligt voor de gemeente Bloemendaal 
geen prioriteit. Bert stuurt Maarten de mailwisseling hierover uit de voorgaande jaren. 
Onderwerp kan vervallen.  
 
 

PREVENTIEAKKOORD 
 
Jurgen is ermee bezig, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen.  
 
 

WIJKRADEN EN OVERLEG WBO HAARLEM-WEST 
 
Dit onderwerp lijkt het best te passen bij de portefeuille van Ronald.  

➔ Ronald geeft aan dat hij met plezier de contacten wil onderhouden tussen de wijkraden en de WBO Haarlem-
West.  

 
 

  

https://speeltuinramplaan.wordpress.com/
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TRANSITIEVISIE WARMTE EN UPDATE SPAARGAS 
 
De gemeente Haarlem heeft inmiddels de transitievisie warmte aangenomen. De gemeente is positief en vol 
vertrouwen. De volgende horde is in oktober: dan komt het besluit welke rol de gemeente zal hebben. Het ziet ernaar 
uit dat zij garant zullen staan voor onverhoopt verlies bij het wijkenergiebedrijf (nog op te richten).  
Nu richt de organisatie zich op exploitatie en uitwerking van de uitvoeringsfase.  
 
 

VASTE VERMELDINGEN 
 

Vaststelling notulen vorige vergadering 
Bert stelt de notulen vast.  
 

Rondvraag 
Adrie geeft aan dat hij als wijkraadslid met plezier blijft aanschuiven bij de wijkkrant.  
 
 
Op vrijdag 29-10-2021 is er een wijkradenconferentie met als centraal vraagstuk het optimaliseren van de 
samenwerking tussen wijkraden en gemeente. Bert zal deelnemen. 

➔ Bert polst of Ronald ook wil deelnemen. 
 
Maarten geeft aan dat het woordje ‘miscommunicatie’ te pas en te onpas wordt gebruikt als processen niet goed lopen 
of afspraken niet worden nagekomen. Hoe gaan we daar mee om? In het algemeen is het handig om gemaakte 
afspraken vast te leggen en aan elkaar terug te koppelen. Soms is er al vertrouwen op een goed verloop, dan hoeft dat 
niet. Het is goed om altijd de dialoog te blijven zoeken.  
 
Maarten vraagt zich af of er een ‘kennisbank’ in de wijk bestaat, voor kwesties waar mensen voor kunnen komen te 
staan. Dan kun je te rade gaan bij je buurtgenoten, waardoor je je kans op succes kunt vergroten.  
 

Datum kopij volgende wijkkrant 
6 september 2021 

 
Datum volgende vergadering 
Dinsdag 14 september 2021 

 
 

AFSLUITING 
 
Bert sluit de vergadering en wenst iedereen een hele fijne zomervakantie.  
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ACTIELIJST 
Deze is niet besproken, alle punten zijn blijven staan 
 

datum wat wie Opmerkingen 

29-06-2021 Voortgang bewaken huisartsenpost in Blinkert Bert vraagt 
Allard hiervoor 

Gesprek met Jurgen en Ronald is 
geweest, Blinkert wil faciliteren 

29-06-2021 Wijkraden en WBO Haarlem West contacten 
onderhouden 

Bert vraagt 
Ronald  

 

29-06-2021 Wijkradenconferentie 29-10 Ronald Thema: samenwerking gemeenten 
en wijkraden 

25-05-2021 Wijkgesprek vervroegen (was 7 oktober 2021) Wie gaan? Graag bespreken: informatie 
opvragen parkeren, scepsis Borski 
festival 
 
Bert wil gaan. Eelco wil weten 
waarom alles zo lang duurt, zoals 
bijvoorbeeld meldingen openbare 
ruimte vwb parkeren. 

25-05-2021 Kamperen met wijkgenoten/wijkfeest Jurgen Onderzoek of dit goed valt via 
Buurbook en/of wijkkrant 

26-01-2021 Opstellen jaarplan ouderen Ronald i.s.m. Blinkert en Jurgen 

26-01-2021 Duurzaam plaveisel Houtmanpad Ronald  Na de vergadering geeft Ronald aan 
dat plaveisel met olivijn door de 
gemeente (ambtshalve) is 
afgewezen. Actie vervalt.  

24-11-2020 Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke 
vergaderlocatie 

- Pas opvoeren als corona hier 
mogelijkheden voor geeft 

24-11-2020 
 
 
29-06-2021 

Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt, 
met sprekers uit gemeente 

Maarten  
 
 
Blijft aandachtspunt 

24-11-2020 In de gaten houden wanneer symposium over 
omgevingswet en omgevingsvisie wordt 
gehouden (digitaal?) 

Ronald  

 
 


