WIJKRAAD KONINGINNEBUURT
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VERSLAG WIJKRAADVERGADERING 6 NOVEMBER 2017
Aanwezig: wijkraadsleden
Ernest, Frans, John
Aanw. WR: Leon Segers, Ruud van der Pluijm, Henny de Vos, Casper van Boltaringen (voorzitter)
Mirjam Dierckxsen, Mirjam Sintnicolaas
Afgemeld: Jurgen van der Poort Peter van der Kamp, Sander Jonckbloedt,
Aanw. overig: Ernest Spronck, John

1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen:
•

Casper: Eerder agenda en notulen versturen – twee weekenden van tevoren! Taak secretaris

•

Ruud: Burgermeester van Haarlem met vrienden naar Harlem NY geweest. Inzake cultuur
Mensen wonen hier graag. Haarlem cultuur belangrijk! Voor Koninginnebuurt ook?!

•

Mirjam Dierckxsens: Graag letters achter de namen van de wijkraadsleden Mirjam
Sintnicolaas en haarzelf om verwarring tegen te gaan. Dus vanaf heden is het Mirjam D. en
Mirjam S.

2

Wijkschouw voorbespreking

Fonteinlaan inrichting – meenemen met wijkschouw
Diaconesseplein – lopende zaken
Speelplekjes creeeren
Koninginneweg 111 – meenemen Wijkschouw – zouden we wij on hier wel tegenaan moeten
bemoeien als wijkraad – simpele brief opstellen aan die dame (vraag even aan Adelinde) of met de
gemeente overleggen – tijdens wijkschouw besluiten. Volgend overleg verder
Slechte wegendek, stoepen die omhoogkomen door boomwortels
Ruud, Casper en Mirjam zullen met de gemeente mee fietsen in de wijk
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3

Communicatie

Website – Mirjam. S. en Marijke Gantvoort vooralsnog verantwoordelijk. Mirjam S. geeft aan nu
met vertrek Peter meer voortouw te nemen – Jurgen en Leon gaan samen met Mirjam S.
communicatie uitwerken, Marijke Gantvoort heeft aangegeven te stoppen met website en twitter
voor de wijkraad ivm drukte werk.

4

Werkzaamheden in de wijk

Julianastraat werkzaamheden weer uitgesteld, bedoeling is start januari 2018
Florapark – mail Marijke Gantvoort – is al gebeurt en dus afgerond

5

Bijeenkomst Platform Zuidwest

Bijeenkomst ZuidWest: Henny is er geweest, presentaties gegeven, gebiedsverbinders, 023 DOEN!
Tip: Misschien kunnen zij helpen met verdere uitwerking onze eigen website – kunnen je helpen
met effectief opzetten. Mirjam S neemt contact met hen op.
Op 31 januari 2018 zal Platform ZuidWest hier in de Baan worden gehouden. Henny en Freia
organiseren dat dit keer, Jurgen gaat meehelpen vanuit wijkraad.

6

Van het gas af

Goed bezocht en veel geinteresseerden. Komt een verslag van in de Willemien. Willen evt een
andere naam krijgen. Rijksoverheid zegt 2040 en Haarlem zegt 2030! Aan de slag, genoeg te doen!

7

Koffieochtenden

Verschillenden sociale initiatieven 29 november 2017. Henny zal verslag doen volgende
vergadering. Koffieochtenden blijven een succes!

8

Stichting Bevordering Kennemertunnel

Stichting in oprichting; pamfletten naar Gemeente, Provincie en Rijk RG08; Casper doet dit vanuit
de wijkraad Koninginnebuurt en koppelt terug tijdens wijkraadvergaderingen.

9

Openstaande acties:

Datum
30-11-17
Begin
2018

Acties

Door

wijkschouw

Ruud en Casper

Speerpunten en takenverdeling wijkraad

allen

Status
Geweest
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Januari
18

Cora-Yfke Sikkema uitnodigen voor wijkvergadering

Ruud

10 Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de Tapuit van 14.-16.00 uur. D.d. zondag 7 januari 2018

11 Goedkeuring verslag
Notulen van 11 oktober waren nog niet beschikbaar

12 Mededelingen
Vanaf volgend jaar vergaderen we standaard op de maandag. Eeste maandag van de maand met
uitzondering jaarvergadering (april), augustus, september 2018.
Er zullen een aantal interne bijeenkomsten plaatsvinden met de wijkraadsleden om speerpunten
vanuit de wijk te definieren en het nieuwe team vorm te geven.
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