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Verslag jaarvergadering 6 maart 2014
Aanwezigen: personen: 36 wijkbewoners, 6 wijkraadleden en 2 gemeente-ambtenaren
Welkom
Voorzitter Patrick van Harderwijk heet iedereen welkom in het bijzonder de delegatie van de
gemeente en bedankt Sancta Maria voor de gastvrijheid.
Notulen.
De notulen van de jaarvergadering 2013 worden goedgekeurd.
Samenstelling wijkraad 2013
De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld. Niemand heeft zich gemeld. Patrick stelt de
leden voor. Vic van den Broek d’Obrenan, secretaris, is ziek.
Afrekening 2013, oordeel kascommissie
De jaarcijfers staan op de website en er worden tevens ter plekke enkele exemplaren
uitgedeeld.
Jeroen de Jonge (penningmeester) licht e.e.a toe met name:

3 potjes: kosten wijkraad, evenementen.

Extra inkomsten advertenties, Koninginnedag compenseren deels terugloop van
subsidie gemeente.

Balans eind 2013.
Jeroen is tevreden; er is min of meer quitte gespeeld. Er zijn wat meer kosten gemaakt o.a.
voor de nieuwe website. Daar tegenover staat dat er ook meer inkomsten uit advertenties
zijn.
Er staat een gecorrigeerde balans 2012 op de website. De advertentie-inkomsten waren iets
te hoog ingeschat.
De voorzitter van de kascommissie (Gerard Veldkamp) geeft aan dat de cijfers uitvoerig zijn
gecontroleerd en dat het financieel beheer prima is gegaan.
Volgend jaar is er een nieuwe kascommissie, bestaande uit Rob Jansen (nog 1 jaar) en
Menno Harkema (nieuw lid). Gerard Veldkamp heeft het vier jaar gedaan en wordt hiervoor
bedankt.
Begroting 2014
De begroting 2014 wordt unaniem vastgesteld, is gebaseerd op de afrekening van 2013. De
kosten voor drukwerk gaan omlaag o.a. doordat niet langer gebruik wordt gemaakt van het
redactiepakket.
Decharge wijkraad
De voorzitter van de wijkraad vraagt decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering
keurt het gevoerde beleid van de wijkraad goed. Applaus.
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Samenstelling wijkraad 2014
De voorzitter geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld.
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 samenstelling van de wijkraad 2014. Margo
van den Berg bedankt de wijkraad voor hun professionele inzet. Applaus.
Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek
Communicatie is een speerpunt van de wijkraad. Er wordt veel tijd en energie in alle
middelen gestoken, met name door Jouko en Victorine. Jouko loopt in een presentatie alle
middelen langs.
Kroniek: verschijnt in nieuwe stijl, in kleur en meer gebruik van foto’s.
Facebook: wijkraad twijfelt nog of zij dit moet oppakken of dat dit door buurtbewoners zelf
gedaan moet worden. Er is wel een Facebook-pagina gemaakt.
Nieuwsbrief/website: zijn vorig jaar verbeterd en worden goed gelezen. Statistieken website
zijn goed, ook veel bezoek van buiten de wijk. Er wordt overwogen specifieke nieuwsbrieven
per onderwerp te gaan maken.
Verbeterpunten voor de website in 2014 om de site meer voor/door bewoners te maken zijn:
prikbord, projecten/cultuurlijn eigen beheer op site, nog meer samenwerking met gemeente
en andere wijkraden. Vijf wijkraden hebben de website inmiddels overgenomen.
Twitter: werkt goed in het contact met gemeente en journalisten. En wordt gebruikt om
artikelen op de website aan te kondigen.
Koffieochtenden voor ouderen: worden in Hout gehouden en zijn een groot succes. Er zijn
steeds interessante sprekers.
Activiteiten die spelen in de wijk
Grondwateroverlast
Lex licht de grondwateroverlast toe. Er is veel commotie in de wijk. Veel bewoners hebben
hun overlast bij de gemeente gemeld. 5 maart heeft de wijkraad een brief van wethouder
Mulder gekregen, deze staat op de website. Heel Haarlem heeft last van wateroverlast, maar
de gemeente heeft nu erkend dat er in B&V een specifiek probleem speelt. Dit heeft te
maken met de riolering en de kadewand van de Leidsevaart. Er komen nieuwe maatregelen
want: de drain aan de Leidsevaart voldoet niet (uitstroomgaten slippen dicht), drains in de
straten functioneren niet goed.
Ingrid Hamer reageert namens de gemeente, de volgende maatregelen worden concreet
toegezegd:

De drain in de Berkenrodestraat wordt nader onderzocht

Er komen 2 monitorpunten in het noorden van de wijk bij (worden er 4 totaal)

De drains worden door een professioneel bedrijf doorgespoten

Uitstroompunten worden periodiek doorgespoten.
De wijkraad is blij met de erkenning van het probleem, men wil wel weten op welke termijn er
begonnen gaat worden. De verwachting is dat dit over 2 tot 4 weken zal zijn.
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Vanuit het publiek komen veel specifieke vragen van bewoners. De gemeente geeft
antwoord, maar is geen specialist op dit gebied. Patrick benadrukt dit nogmaals en geeft aan
dat het belangrijk is dat mensen hun overlast melden zodat e.e.a. goed in kaart kan worden
gebracht.
De resultaten van de nu voorgestelde maatregelen zullen goed gemonitord worden.
Terugkoppeling aan de wijkraad zal tijdens maandelijks overleg plaatsvinden.
Haarlemmerhout en Hildebrandmonument
De benodigde 40.000 euro is door crowdfunding bijna bij elkaar gekregen. Er zijn veel kleine
donaties gedaan door bewoners uit omliggende wijken (10.000 euro) en een grote donatie
(10.000 euro) door Stichting Behoud Monumenten Haarlem en donaties van andere culturele
stichtingen.
De uitvoering gaat goed. Lex nodigt bewoners uit vooral eens te gaan kijken. De zichtlijnen
zijn aangepakt, er zijn 350 nieuwe rododendrons geplant, de fonteinbak is schoongemaakt.
Volgende week worden de nieuwe beelden gegoten. Eind augustus worden die geplaatst,
13 september is de onthulling. Applaus.
Vraag uit het publiek naar maatregelen tegen vandalisme. Lex antwoordt dat die geen
garantie geven maar dat de volgende maatregelen genomen worden:

Zichtlijnen

Gebruikt materiaal (extra beveiligd en bevestigd)

Verlichting (mogelijk door extra budget)

Prikkelstruiken om de fonteinbak heen

Hotspot, dwz dat wijkagenten de plek extra in de gaten houden.
Bestemmingsplan 2012
Lex behandelt het bestemmingsplan. Er is eindelijk een nieuw bestemmingsplan, het vorige
was uit 1953. Er waren wel wat pijnpunten. Wijkraad heeft als privé personen bezwaar
gemaakt tegen de rechtsongelijkheid die ontstond door het verschillend beoordelen van
uitbouwen. Bezwaar is op 5 maart behandeld door de Raad van State.
De wijkraad heeft namens de buurt bezwaar gemaakt tegen het toestaan van dakterrassen.
De mening van de buurt is gepeild middels een meningspeiling. Wijkraad vindt dakterrassen
detonerend in het kader van beschermd stadsgezicht. Dit gaat waarschijnlijk niet
gehonoreerd worden, omdat het niet expliciet in de ingediende zienswijze vermeld stond.
Voorwaarden voor het aanleggen van een dakterras worden lastig waardoor het praktisch
niet uitvoerbaar zal zijn.
Conclusie is dat de gemeente onzorgvuldig te werk is gegaan en dat er reparatiewetgeving
nodig zal zijn. itspraak RvS wordt over 6 weken verwacht.
Connexxionterrein
VOMAR is begonnen met uitbreidingswerkzaamheden. Rest van de plannen is door de crisis
afgeblazen. Er was bezwaar aangetekend, maar dat is verloren. De gemeente is in overleg
met de projectontwikkelaar om het plan naar de huidige realiteit aan te passen. De hoge
toren gaat in ieder geval niet door.
Sancta Maria
Lex Wijnbeek van de gemeente doet zijn best ervoor te zorgen dat de beplanting aan de
noordkant dit voorjaar wordt hersteld. Er is een patstelling tussen gemeente en Sancta over
het planten van klimop langs het hek langs het fietspad.
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Samen voor Elkaar:
Margo van den Berg geeft een toelichting over het project. Het is een bescheiden project. Zij
heeft onderzocht wat er aan participatie leeft in de wijk. In sommige straten is actief
burenhulp in andere straten gebeurt nog niks. Er is nu per straat 1 contactpersoon
aangesteld die hulp/vrijwilligers coördineert. Voor 11 straten zijn al contactpersonen
gevonden, voor 10 straten wordt nog gezocht. Er is een flyer verspreid in de straten waar al
een contactpersoon is met contact- en achtergrondinformatie. Applaus.
Koningsdag
Er zijn geen afgevaardigden van de commissie aanwezig. Maar alle voorbereidingen zijn in
volle gang. Deze week is er een afspraak tussen wijkraad en commissie.
Cultuurlijn
De Cultuurlijn is dit jaar op zondag 25 mei. Tot 2 april kun je je aanmelden.
Rondvraag.
Concert Bosch & Vaartkoor: Hans van der Straaten kondigt concert aan op 29 maart in de
Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat.
Drempel Schouwtjeslaan: vraag naar de status, speelde vorig jaar ook al. Patrick antwoordt
dat er vanuit de Schouwtjeslaan een werkgroep is die de indeling van de hele straat wil
herzien. Zij zijn in gesprek met de gemeente. Wijkraad zal een meningspeiling in onze wijk
houden.
Parkeerbeleid/vignetten: meningspeiling heeft uitgewezen dat buurt geen vignetten wil. Als
omliggende buurten dat wel in gaan voeren, zullen wij ook wel moeten.
Grondwateroverlast: er wordt nog even stilgestaan hoe een eventuele nulmeting uitgevoerd
moet worden. Taak van de gemeente of bewoners? Als je inventarisatie op de website
publiceert, kun je precies zien waar problemen zich voordoen. Maar dat kan consequenties
hebben als iemand zijn huis wil verkopen. De wijkraad beraadt zich hier verder over.
Trapveldje Haarlemmerhout: gemeente wordt bedankt voor het opknappen van het veld.
Einde vergadering
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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