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Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 
 

 
Verslag jaarvergadering 9 maart 2017 
 
Aanwezigen:  personen:  55 wijkbewoners,  6 wijkraadleden, 2 gemeente-ambtenaren, 1 
wethouder, 8 relaties/sponsoren. 
 
1 Welkom 
De voorzitter van de wijkraad Jouko Huismans heet iedereen welkom. Hij bedankt restaurant 
Hout weer voor de gastvrijheid. Hij legt uit dat er een nieuwe opzet is voor de jaarvergade-
ring. De eerste 45 minuten staan in het teken van de traditionele jaarvergadering. Vervolgens 
start de informatiemarkt waarop 26 relaties zullen laten zien wat er in de buurt gebeurt op het 
gebied van welzijn, sport en cultuur. De sponsoren helpen de buurt en zijn daarom ook aan-
wezig.  
 
1a. Verslag jaarvergadering 2016 
Het verslag van de jaarvergadering 2016 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmer-
kingen. Het verslag van de jaarvergadering 2016 wordt vastgesteld.  
 
2. Samenstelling wijkraad 2016 

Jouko licht de verschillende functies toe. Secretaris Vic van den Broek is helaas niet aanwe-
zig. Victorine Egter van Wissekerke zorgt in haar plaats voor de verslaglegging. De legitimi-
teit van de wijkraad wordt vastgesteld. Niemand heeft zich als kandidaat gemeld. De samen-
stelling van de wijkraad 2016 wordt goedgekeurd. 
 

3. Financiële zaken, afrekening 2016, oordeel kascommissie 
De jaarcijfers staan op de website en er worden tevens ter plekke exemplaren uitgedeeld.  
Jeroen de Jonge (penningmeester) vertelt dat hij na vijf jaar penningmeester geweest te zijn 
de wijkraad gaat verlaten en licht e.e.a. toe. 
  
a. Begroting en Afrekening 2015 
Deze bestaat uit 3 delen: wijkraadkosten, wijkfestiviteiten, bewonersondersteuning. 
 
Wijkraadkosten  
Hier krijgen we subsidie voor van de gemeente. Daarvan hebben we 500 euro gebruikt. De 
belangrijkste post is de Kroniek. Verder internet, website. Adverteerders genereren inkom-
sten. We hebben nu ook advertenties op de website. Dit levert zo’n € 3.000 op.  
€ 4.300 moeten we terugstorten aan de gemeente. We proberen zo min mogelijk gebruik van 
subsidie te maken. 
 
Wijkfestiviteiten 
De meest bekende is Koningsdag. Dit is het evenement waarbij we enige opbrengsten gene-
reren. We houden het bescheiden en opbrengst zetten we in voor andere zaken. We ont-
vangen hiervoor geen subsidie van de gemeente.  
Dit jaar € 800 verlies, mede door het tegenvallende weer op Koningsdag. Dit kunnen we 
dekken uit onze reserves van  € 15.000. 
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Andere festiviteiten:  
Nieuwjaarsborrel, drukbezocht  
Kerstzingen, nieuwe leven ingeblazen, met nieuwe boekjes en gluhwein. Jeroen bedankt 
Wim, Truus en Koen voor hun inzet.  
Bijdrage aan jubileum van het Koor 
Bijdrage aan borrel voor contactpersonen Burenhulp 
KoffieinHout, presentjes voor de sprekers 
Cultuurlijn.  
 
Bewonersondersteuning 
Was dit jaar niet nodig, dus geen gebruik gemaakt van de subsidie. 
 
b. Balans 2016 
Het potje voor de Cultuurlijn wordt apart gehouden. Er zijn ook sponsoren die specifiek de 
Cultuurlijn sponsoren. Ook de Wijkraadreserve wordt in stand gehouden bijv. voor als het 
weer op Koningsdag tegenvalt. 
 
c. Begroting 2017 
Deze bevat ongeveer dezelfde posten als in 2016. 
De begroting 2017 wordt unaniem vastgesteld; deze is gebaseerd op de afrekening van 
2016. Het budget is gelijk als vorig jaar. We gaan ervan uit dat de kosten gelijk blijven en dat 
we quitte draaien met de festiviteiten.  
 
Oordeel Kascommissie 
Werkzaamheden en verslag van de kascommissie: de kascommissie bestaat altijd uit 2 
mensen en rouleert per 2 jaar. Bart Voogel brengt verslag uit. Hij heeft samen met Bert 
Veldman bij de penningmeester de controle uitgevoerd. Alles was keurig op orde. De kas-
commissie adviseert de vergadering de afrekening goed te keuren. Met plezier geeft de kas-
commissie decharge aan de penningmeester. 
Aangezien de wijkraad een nieuwe penningmeester krijgt, blijft de kascommissie in de huidi-
ge samenstelling nog een jaar aan.  
De vergadering keurt de afrekening 2016 van de wijkraad unaniem goed. 
 
4. Decharge wijkraad 
De voorzitter vraagt decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering keurt het gevoerde 
beleid van de wijkraad unaniem goed.  
 
5. Samenstelling wijkraad 2017 
De voorzitter geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld. De wijkraad heeft 
zelf in verband met het vertrek van Patrick van Harderwijk (sponsoring) en Jeroen de Jonge 
(penningmeester) nieuwe leden geworven. Douwe van Keulen (penningmeester) en Frederi-
ke van Urk (communicatie) 
  
De wijkraad bestaat in 2017 uit de volgende (zittende) leden: 
 
Jouko Huismans: voorzitter 
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 
Douwe van Keulen: penningmeester 
Lex Rietveld: contact gemeente, projecten openbare ruimte, dagelijks beheer 
Victorine Egter van Wissekerke: communicatie en Kroniek 
Frederike van Urk: communicatie  
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De voorzitter neemt even de tijd om afscheid te nemen van penningmeester Jeroen de Jon-
ge en Patrick van Harderwijk. Namens de wijkraad krijgen zij bloemen en een mooie foto van 
Chris Hoefsmit van hun huizen aangeboden.  
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de samenstelling van de wijkraad 2017. 
 
6. Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk 
Lex Rietveld licht kort toe. Bewoners die meer willen weten, kunnen zich na afloop van de 
vergadering tijdens de informatiemarkt bij Lex melden.  
 
Oranjeplein 
Goed nieuws, het gras begint te groeien. De uitvoering heeft aan het eind van het jaar 
plaatsgevonden omdat de gemeente toen nog wat budget over had dat hieraan besteed kon 
worden. In het voorjaar wordt er nog een keer bijgezaaid. Tijdens Koningsdag kan het Oran-
jeplein weer gebruikt worden.  
 
Eindenhout/Heemtuin 
Heeft een opknapbeurt gekregen. Eind vorig jaar heeft het grote werk plaatsgevonden. Nu 
wordt er nog een look a like schelpenpad (van asfalt) aangelegd en worden de lantaarnpalen 
verplaatst zodat ze weer naast het weggetje staan dat verlegd is. In het koepeltje dat jaren 
geleden al gerestaureerd is, wordt verlichting aangebracht waarin een referentie aan Harry 
Mulisch terug te zien zal zijn.  
Ook de Heemtuin is opnieuw beplant. Vrienden van de Haarlemmerhout zullen zich onder 
leiding van de gemeente en Spaarnelanden inzetten voor het onderhoud.  
 
Grondwater 
Goed nieuws: de drainage in de Eindenhoutstraat en de spuigaten aan de Leidsevaart waren 
niet goed aangelegd. Dit wordt op korte termijn opgelost.  
Minder goed nieuws is dat door de lange periode van grondwaterproblemen meerdere be-
woners gedupeerd zijn. Er heeft een inventarisatie van gedupeerden plaatsgevonden. Inmid-
dels hebben twaalf personen zich gemeld. Zijn gaan kijken of ze gezamenlijk met de ge-
meente in overleg kunnen treden. Totaal bedraagt de schade € 219.000 gemiddeld € 16.900 
per huis (in realiteit uiteenlopend van €4.000 tot € 50.000). 
Er komt een onderzoek naar grondwater in verband met klimaatverandering. Lex geeft Inge 
Schuurman van Wareco het woord om hier een korte toelichting over te geven. Zij staat 
straks ook op de informatiemarkt.  
 
Op basis van een onlangs geactualiseerd en tijdsafhankelijk model met betrekking tot de 
grondwaterstand is nu te voorspellen wat de grondwaterstand gaat doen. Bosch & Vaart is 
een van de aandachtsgebieden. Er is hier 1. Hoge grondwaterstand en 2. Heel lage grond-
waterstand, wat slecht is voor de funderingen.  
Bosch & Vaart is daarom, naast Kleverparkbuurt, aangewezen als pilotgebied. Dit houdt in 
dat de drainage een jaar lang gemonitord zal worden. Bewoners wordt gevraagd mee te 
werken aan een enquête en daarmee hun kennis en ervaringen met grondwater in en om 
hun huizen met de gemeente te delen. Deze ontvangen zij binnen enkele weken. Tot slot zal 
de drainage ingezet worden om tijdens droge periodes juist water bij te pompen om te voor-
komen dat funderingen droogvallen.  
Het doel van de pilot is om een set van maatregelen en advies op te kunnen stellen die later 
in andere gebieden ingezet kunnen worden.  
De voorzitter zegt blij te zijn met het onderzoek.  
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Meeuwenoverlast 
Maarten Cornet vormt samen met Kees Bergman en Willem Burmanje de werkgroep Meeu-
wenoverlast. Hij vertelt dat meeuwen de platte daken ideaal vinden om te nestelen. Ze ver-
oorzaken overlast met veel gekrijs als ze jongen hebben. Als ze eenmaal een nest hebben, 
mag je er niks meer aan doen omdat het beschermde vogels zijn.  
Wat kun je nu dan wel doen? Laat je zien op het dak en ruim het op. Samen met je buren, 
want het helpt alleen als iedereen meedoet. Het spannen van plastic vlaggetjes jaagt de 
meeuwen weg. Hij roept op tot enige coördinatie per straat. En om vooral mee te doen en vol 
te houden. Hij staat ook op de informatiemarkt voor meer informatie of als je mee wilt doen.  
 
De voorzitter heet wethouder Cora-Yfke Sikkema welkom die inmiddels gearriveerd is. 
 
7. Rondvraag  
Enkele aanwezigen die ook deelnemen aan de informatiemarkt maken van de gelegenheid 
gebruik om hun standje alvast aan te prijzen:  
 
Wim de Jong: het Bosch & Vaart koor vergrijst en wil graag jongeren werven.  
 
Willem Schreuder: vraagt zich af of het gras van het Oranjeplein niet vooral te lijden heeft 
onder voetballende vaders en of daar niet in de wijkkrant op gewezen kan worden.  
Lex benadrukt nog even dat het plein niet bedoeld is om je hond op uit te laten.  
 
Hans van der Straaten: roept op om lid te worden van het Hildebrand Genootschap, een il-
luster, liberaal leesgezelschap 
 
8. Einde vergadering  
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
En stelt vervolgens alle deelnemers aan de informatiemarkt voor en opent de markt.  


