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info@boschenvaart.nl

Verslag jaarvergadering 28 februari 2013
Aanwezigen: 47 personen: 35 wijkbewoners, 7 wijkraadleden, 4 gemeente-ambtenaren en
1 wijkagent.
Welkom
Voorzitter Patrick van Harderwijk heet iedereen welkom in het bijzonder de delegatie van de
gemeente en de wijkagent. Is verheugd over de opkomst.
Notulen.
De notulen van de jaarvergadering 2012 worden goed gekeurd.
Samenstelling wijkraad 2012
De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld. Niemand heeft zich gemeld.
Afrekening 2012, oordeel kascommissie
De jaarcijfers staan op de website en worden tevens ter plekke uitgedeeld.
Jeroen de Jonge (penningmeester) licht e.e.a toe met name:
•
3 potjes: kosten wijkraad, bewonersondersteuning, evenementen.
•
Extra inkomsten advertenties, Koninginnedag compenseren deels terugloop van
subsidie gemeente.
•
Alternatief voor huur box voor opslag materialen.
•
Balans eind 2012.
De voorzitter van de kascommissie (Rob Jansen) geeft aan dat de cijfers uitvoerig zijn
gecontroleerd en dat het financieel beheer prima is gegaan. Hij complimenteert de
penningmeester met diens professionele aanpak en deze krijgt applaus.
Begroting 2013
Er wordt een vraag gesteld bij de wijk-sponsor (is PUUR). Dit is vermeld onder
advertentiekosten.
De begroting 2013 wordt unaniem vastgesteld.
Decharge wijkraad
De voorzitter van de wijkraad vraagt decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering
keurt het gevoerde beleid van de wijkraad goed. Applaus.
Samenstelling wijkraad 2013
Allereerst wordt afscheid genomen van Maarten Henneman (secretaris) en Cornelie Schra.
Maarten wordt geschetst als een kleurrijk persoon, die zijn mening niet onder stoelen of
banken steekt. Hij vraagt ook regelmatig aandacht voor zaken die anderen van de wijkraad
niet hadden opgemerkt. De gemeente vindt het vertrek van Maarten een gemis; hij heeft de
contacten met de gemeente goed behartigd ( bijv. zijn activiteiten tbv de
kinderspeelplaatsen).
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Maarten antwoordt dat hij de wijkraad heeft ervaren als een goed team; hij is blij dat hij
daarvan deel heeft kunnen uitmaken.
De voorzitter geeft aan dat zich behalve Vic van den Broek d’Obrenan geen nieuwe
kandidaten hebben gemeld voor de vacature van Maarten. Hij stelt Vic kort voor.
De wijkraad bestaat in 2013 uit de volgende leden:
Patrick van Harderwijk: voorzitter
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
Jeroen de Jonge: penningmeester
Lex Rietveld
Victorine Egter van Wissekerke
Jouko Huismans
Anneke Jochemsen
De vergadering gaat unaniem akkoord met de nieuwe samenstelling van de wijkraad.
Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek
Victorine en Jouko geven een uitgebreide toelichting op de nieuwe website die op deze
jaarvergadering voor het eerst wordt gepresenteerd. Zij laten de mogelijkheden van de
nieuwe website zien. De website is voor en door de buurt: er zijn diverse mogelijkheden voor
het plaatsten van foto’s, filmpjes e.d. iedere bewoner kan een eigen profiel aanmaken,
waardoor het o.a. mogelijk wordt te reageren en mee te doen aan meningspeilingen.
De vergadering reageert enthousiast op de nieuwe website. Het is mooi dat dit concept nu
ook wordt aangeboden aan de andere Haarlemse wijkraden.
Op de vraag hoe een foto of zoiets dergelijks geplaatst kan worden, komt het antwoord dat
dit kan door een mailtje te sturen aan de webredactie.
De Kroniek:
De Wijkraad is voornemens om een contract aan te gaan met de Stichting MEO die kan
zorgen voor het drukwerk en een modern redactiesysteem. Binnenkort organiseren zij een
workshop voor belangstellenden.
Wim Krop gaat de redactie van de Kroniek helaas verlaten. Victorine vraagt om
belangstellenden die Wim willen opvolgen. De vergadering bedankt Wim voor zijn inzet.
Applaus.
Activiteiten die spelen in de wijk
Bestemmingsplan 2012
Maarten behandelt het bestemmingsplan.
De grote controverse tussen de Gemeente en de Wijkraad is nog altijd de manier van
intekenen van de bestaande bebouwing. Vooral de erkers, serres en uitbouwen die alleen de
b.g.g. beslaan, worden getekend als uitbouwen in tuin 1 en 2. Door deze niet als volwaardig
wonen in te tekenen hoopt de gemeente excessen op uitbouwen te kunnen voorkomen.
Uitbouwen over b.g.g. én 1e verdieping zijn wel als volwaardig wonen ingetekend en mogen
daardoor wel meer uitbouwen. Wij vinden dit rechtsongelijkheid en streven ernaar dat dit
recht gezet wordt. De besprekingen met de gemeente gaan door.
Connexxion terrein: geen stand van zaken. Omgevingsvergunning, 2 bouwvergunningen, 2
huizen + Vomar.
De rest staat stil vanwege de crisis.
Verder heroverweging. Pré Wonen staat onder druk.
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Haarlemmerhout en Hildebrandmonument
Er is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld o.v.v. Lex Wijnbeek. Voor verdere
informatie zie de website van de wijkraad.
De indeling die wordt voorzien is:
- Kleine Hout: parkachtig
- Grote Hout: Bos
- Eindenhout: natuurgebied.
Het zgn. trapveldje zal in ere worden hersteld en wordt verboden voor honden. Het
vlooienveld was ingezaaid, maar kwam vervolgens onder water te staan. Een aantal bomen
daar zal worden herplaatst omdat het exoten zijn.
Voor het Hildebrandmonument is €80.000 beschikbaar; het is de bedoeling dat replica’s van
de beelden worden teruggeplaatst. De adviescommissie heeft een stichting opgericht die in
samenwerking met de wijkagenten Frits en Flip een voorstel maakt voor de gemeente, mede
i.v.m. het terugdringen van overlast en vernielingen..
Grondwateroverlast (incl. toelichting Wim Kok)
De voorzitter licht de stand van zaken toe en geeft aan dat de gemeente n.a.v. de meldingen
adequaat heeft gereageerd. Lex geeft aan dat de aanleg van de drainage bij de
Prinsessekade is begonnen. De indruk bestaat dat het werkt; er is nog wel enig voorbehoud
omdat het de laatste tijd niet of nauwelijks heeft geregend.
Wim Kok geeft namens de gemeente een nadere toelichting: er zijn veel mensen die last
hebben gehad van wateroverlast, niet alleen in Bosch en Vaart, maar in heel Haarlem. Nu is
het minder. Volgens de gemeente is de uiteindelijke oorzaak de hoeveelheid regen in het
afgelopen half jaar (1100 mm). Het gaat niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de
intensiteit. De gemeente kan niets garanderen; een droge kelder of kruipruimte is ieders
eigen verantwoordelijkheid. Zowel de gemeente als de bewoner heeft een zorgplicht.
Wim Kok verwijst voor vragen naar de rubriek ‘veelgestelde vragen’ op de website van de
gemeente die via de website van de wijkraad bereikbaar is. Hij adviseert voorzichtig te zijn
met het dichtmaken van kelders en kruipruimtes en hierover advies te vragen wanneer dit
aan de orde is.
Koninginnedag
Alex de Vries en Jan Willem Daniëls geven een toelichting op de plannen. De commissie
Koninginnedag bestaat uit zo’n 7 personen. Het accent ligt dit jaar op de (gratis) kinderspelen
Er zal geen beamer of scherm zijn waarop de Kroningsplechtigheid wordt geprojecteerd.
Verder zal er de bekende fanfare zijn, gevolgd door een picknick en het open podium.
Er worden suggesties gedaan voor een ‘look alike’ van de Koning en voor een café voor
Republikeinen.
Binnenkort verschijnt de flyer en vrijwilligers zijn welkom!
Cultuurlijn 2 juni
Jolijn Onvlee en Truus van Vlaanderen geven een toelichting. Het thema dit jaar is ‘Water’.
Tijdens de vergadering wordt een flyer uitgedeeld met nadere informatie. Er zijn al
aanmeldingen. De opbrengst van het slotfeest gaat naar de cultuurlijn voor de bekostiging
van diverse zaken.
De organisatoren zijn nog op zoek naar sponsors en adverteerders.
Rondvraag.
- Beplanting hek Sancta Maria: de gemeente is er hard mee bezig. Machiel Bom is
gevraagd het te regelen.
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Grasveldje Prinsessekade: Machiel Bom is gevraagd met plannen te komen om het
parkeren op het grasveldje te voorkomen.
Er meldt zich een contactpersoon van de Kinheim=flat als ‘straatvertegenwoordiger’
voor de verspreiding van flyers, de Kroniek etc.
Mariatunnel: bij de wijkraad en de gemeente zijn geen plannen bekend voor de
komende 10 jaar.
Het streefniveau voor het grondwaterpeil in de wijk is het zgn. Spaarneniveau (60 cm
jaargemiddelde). Daar is de drainage op gemaakt.
Voor vragen over de bemaling van de Waterleidingduinen wordt verwezen naar de
FAQ’s op de website.
N.a.v. vragen over de verkeersdrempel op het Schouwtjesplein wordt meegedeeld dat
een voorstel voor verbetering van de situatie in behandeling is. De wijkraad zal
hierover mededelingen doen via de website.

Einde vergadering 22.30 uur
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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