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VERSLAG WIJKRAADVERGADERING 11 OKTOBER 2017
Aanw. WR: Jurgen van der Poort, Leon Segers, Ruud van der Pluijm, Henny de Vos, Casper van
Boltaringen (voorzitter)
Afgemeld: mirjam dircksen, Peter van der Kamp, Sander Jonckbloedt, Mirjam Sintnicolaas
Aanw. overig: Ernest Spronck, Marjan Nienhuis, Joyce Jacobsz, Sandrina Smulders (verslag)
1

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
Aanvullende agendapunten:
•

KW 111

•

Mondeling verslag met de gemeente bij punt 3a

•

Bijeenkomst Diaconessenplein

•

Mensen maken de Wijk
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Opening, mededelingen, vaststellen agenda

De buurtkoffie wordt weer opgepakt. Nu in centrum de Baan. Iedere derde woensdag van de maand is er
een nieuw onderwerp. Woensdag 20 december is er een kerstochtend. In januari zal een stasarchitect de
lezing verzorgen.
Platform Haarlem Zuid-west
Platform Haarlem Zuid-West wil een gezamelijke visie opzetten met wijkbewoners, professionals uit de
wijk, welzijn, commissies, de buurtregisseur, burenhulpclubs en Gemeente Haarlem. Het brengt zoveel
mogelijk betrokken partijen bij elkaar om van elkaar te leren, te weten wat er speelt en hoe daarmee om te
gaan met elkaar. Het is ook bedoeld om jonge mensen te betrekken bij de buurt.
3

Wijkschouw

Bij de wijkschouw zullen o.a. aanwezig zijn: gebiedsverbinder Mirjam van Bokshoorn, Spaarnelanden,
voorzitter wijkraad.
Aandachtspunten voor de wijkschouw:
•

Koninginneweg 111

•

Wagenweg ter hoogte van Felix. Er staat een woning leeg

•

Diaconessenplein

•

Koninginneweg, begaanbaarheid van de stoepen laat soms te wensen over, bijvoorbeeld omdat
heggetjes uitsteken

•

Doorgang bij Prins Alexanderplein wordt belemmerd door doorgeschoten vuurdoorn

•

Schuurtje tussen Hoek Julianastraat van Stolbergstraat zou worden afgebroken

•

Papiercontainers bij Hazepaterslaan
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3a Wijkgesprek
Het wijkgesprek vindt plaats bij de gemeente. Volgende zaken zijn aan de orde gekomen:
•

Florapark: Mw. Van Gantvoort heeft een brief geschreven. Er is een Defintief Ontwerp. Dat wordt
17 of 24 oktober vastgesteld, daarna nog goedkeuring door de Raad. Het Definitief Ontwerp oogt nu
als een goed plan. Wijkraad heeft hier bijgezeten en meegepraat erover. We hebben de toegezegde
tekening ontvangen.

•

Bomen: Noorder Emmakade en Tuinlaantje. De bomen groeien door de kade heen. Er worden 7
bomen, waaronder de wilg, vervangen door andere bomen.

•

Fonteijnlaan vanaf Dreef richting Spanjaardslaan. Het verkeer moet daar rustiger gaan rijden. Bij
Kleine Houtweg is het éénbaans. Dan bocht tweebaans en weer eenbaans. De verkeerskundige
denkt dat dit niet werkt. Wij hebben in Heemstede gezien dat het wel werkt.

•

KW111. Nog geen terugkoppeling gekregen. De brief mailen we door naar gebiedsverbinder,
Mirjam Boxhoorn. De wijk heeft beschermd stadsgezicht. Daar zijn regels waaraan wij ons moeten
houden.

•

Schouwtjeslaan. Meting tussen Wagenweg en Randweg. De bedoeling was meten tussen
Schouwtjesbrug naar Wagenweg. De wijkraad gaat goed in de gaten houden wat ervan op papier
komt te staan.

•

Infobord komt op de Hazepaterslaan te staan. De kasten gaan niet meer verlicht worden. Er is ooit
beloofd om dit aan te sluiten, maar dat gaat niet meer gebeuren.

•

Er is een kolk bij de Bavo-school weggehaald. Geen plas meer nu op weg naar AH.
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Stand van zaken Eerste Emmastraat

Zienswijze ingediend. Is uitgedeeld. Ze wilden bus 80 niet meer laten halteren bij de Tempeliersstraat.
Stolberglaanhalte is weg. Voorstel van de actiegroep Eerste Emmastraat is de bus te laten verdwijnen van
de Tempeliersstraat.
Als wijkraad staan wij niet achter de alternatieven daarin genoemd. Het omleiden van de bus. De wijkraad
vindt het belangrijk dat de bus blijft.
Wij geven reactie op de inspraak van de bewoners Emmastraat.
5

Rolverdeling bestuur, uitkomst interne vergadering

Voorzitter: Casper van Boltharingen
Penningmeester: Mirjam Dircksen
Secretariaat: Mirjam Sintnicolaas (Actiepunt: initieren overdracht secretariaat per 1 november).
6

Van het gas af

Margreet van der Woude (programmamanager duurzaamheid), Eline de Jong (beleidsmedewerker
duurzaamheid en participatie) hebben hun zegje gedaan. Tevens vertelt een oud-ambtenaar hoe hij zijn
woning CO2-neutraal heeft gemaakt.
7

Stand van zaken Schouwtjeslaan
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Komende vrijdag is er vergadering. Nader bericht volgt.
8

Haarlems geluk, stenen ornamenten

Het stenen ornament is per abuis niet teruggekomen in de bouw van de nieuwe woningen van Haarlems
Geluk. De voorzitter zorgt dat het ornament terugkomt bij de oorspronkelijke eigenaar: De Lutherse kerk.
9

Communicatie algemeen

Verspreiding informatie van info@koninginnebuurt.nl: voorzitter, penningmeester en secretariaat krijgen
alle informatie. Actiepunt: Beheerders vragen om dit toe te realiseren.
De website is niet geheel actueel meer. Een oproep aan buurtbewoners: zijn er vrijwilligers die weten hoe
veranderingen kunnen worden aangebracht in de website? Doel is een werkgroep opzetten die de website
gaat beheren. Het gaat om het bijhouden van actuele informatie. Wellicht kunnen we ook een oproep in de
Willemien plaatsen hiervoor.
10 Openstaande acties:
Datum
sep
okt
okt

Acties
Uitnodigen wethouder Sikkema
Wijkgesprek en wijkschouw (30 november)
Taakverdeling bespreken intern overleg

Door
Casper/Ruud
Casper/Ruud
allen

Status
gaande
Opnemen met M. Boxhoorn

11 Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in de Tapuit van 14.-16.00 uur. D.d. zondag ……….. (nader info
volgt).
12 Mensen maken de wijk
Er vinden veel evenementen plaats in de buurt. Koningin tussen de schuifdeuren komt weer d.d. zondag
28 oktober 2018.
Burendag: er zijn wel 5 of 6 locaties geweest in de wijk waar de burendag werd gehouden. Het breidt steeds
meer uit.
Er zijn veel ideeën om te realiseren voor Mensen maken de wijk. Henny vertelt er enthousiast over:
•

Theaterdiner in buurtcentrum Baan. In samenwerking met de Baan. Tussen de gangen door een
voorstelling en mensen van de school om een diner te organiseren. Wel entree vragen. Onkosten
wat laag houden. Datum bijvoorbeeld volgend jaar april. De baan staat hiervoor open.

•

De Baan is blij met de koffieochtenden.

•

Straatfeesten 3e zaterdag van september.

•

3e dinsdag van de maand “De show” in het Patronaat.

•

Haarlem Ontmoet, De week van de ontmoeting

•

De grote eenzaamheidsshow.

13 Website 023doen.nl
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De website 023doen-nl verzamelt actuele Haarlemse stadsinitiatieven en helpt nieuwe ideeën realiseren. Er
zijn plannen om 023doen.nl te koppelen aan de website van de Koninginnebuurt.
14 Goedkeuring verslag
Pagina 2
Tekst onder agendapunt 3 veranderen in: De wijkraad wil graag dat er een goede verhouding komt tussen
OZB en onderhoud in de wijk.
Pagina 3
In 2030 is er helemaal geen gas meer in de wijk.
Openstaande actie
Wijksgesprek en schouw actie door Casper en Ruud (acties van Sander worden overgenomen door Ruud).
Opnemen met Mirjam Boxhoorn.
Naar aanleiding van:
Henny heeft veel contact met Freya.
Eenzaamheid bij jongeren komt meer voor dan eenzaanmheid bij ouderen.
Michiel Bom veranderen in Machiel Bom.
Jeany Duindam is degene die contact heeft met de organisatie van bevrijdingspop. Niet Nicole Spierink.
Heeft Mirjam al contact gelegd in verband met het Twitteraccount?
Wie is de eigenaar van de Facebookpagina van de Koninginnebuurt?
Binnengekomen stukken
Diaconessenplein
Vorige week was er een bijeenkomst over Gebiedsverbinding, circa 30 mensen waren aanwezig. Er waren
vijf gespreksonderwerpen die werden geleid door een gespreksleider. Naar aanleiding van daarvan is er een
verslag gemaakt.
Rondvraag
Houtplein. De wijkraad heeft een tekening gekregen over de herindeling van het Houtplein. Wat is de
impact van het Houtplein op onze Koniginnebuurt? Wij wachten nog op een verslag van de visie.
Wie heeft de sleutel van de twee informatiekasten in onze buurt? Henny heeft er één en Ruud krijgt de
sleutel van Sander. Buurtbewoners kunnen er aankondigingen doen voor gratis evenementen in de wijk.

De volgende vergadering van de Wijkraad is op maandag 4 december 2017 om 20.00 uur in de Baan.
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