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Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 

 
Verslag jaarvergadering 24 maart 2019 
(concept) 
 

Aanwezigen: 56 personen: 45 wijkbewoners, 10 wijkraadleden, 1 gemeente 
ambtenaar  
 
1 Welkom en inschrijving 
De voorzitter van de wijkraad Jouko Huismans stelt zich voor en heet iedereen 
welkom en vraagt mensen die dat nog niet gedaan hebben om de presentielijst 
te tekenen. 
 
 2. Vaststeling verslag jaarvergadering 2018 
Het verslag van de jaarvergadering 2018 is gepubliceerd op de website. Er zijn 
geen opmerkingen. Besluit: de vergadering keurt het verslag van de jaarverga-
dering 2018 ongewijzigd vast.  
 
3.Samenstelling wijkraad 2018 
Jouko licht de samenstelling en de verschillende functies binnen de wijkraad 
toe. Er waren geen wijzigingen in de samenstelling. Jouko Huismans, voorzit-
ter, Vic van den Broek d’Obrenan, secretaris, Lex Rietveld, projecten en con-
tacten gemeente en Frederike van Urk en Victorine Egter van Wissekerke, 
communicatie. De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld.  
 
4.Financiële zaken, afrekening 2018, oordeel kascommissie 
Penningmeester Douwe van Keulen geeft aan dat de Balans 2017 zoals hij op 
de website gepubliceerd staat niet correct is. Er komt zsm een gecorrigeerde 
versie op de website.  
Wijkraadkosten: Er is in 2018 veel geld uitgegeven, meer dan we aan subsidie 
hebben ontvangen. Voor de kalender hebben we 3.000 euro subsidie ontvan-
gen en heeft de wijkraad 1.100 euro bij moeten leggen. Ook de kosten voor het 
drukken van de Kroniek zijn gestegen. Daarnaast moest er een nog uit 2017 
openstaande rekening van Hout worden voldaan. Kennemerland Zorg stopt als 
hoofdsponsor. Er wordt gezocht naar nieuwe sponsoren.  
Koningsdag heeft een positief saldo gedraaid, dat is belangrijk voor overige ac-
tiviteiten zoals de Cultuurlijn. De Cultuurlijn heeft een bijdrage van 1.300 euro 
van BNN VARA ontvangen en 200 euro vanuit een reclameopname voor Leen 
Bakker in de Eindenhoutstraat. De Cultuurlijn heeft nu een reserve van 500 
euro.  Er is een subsidieaanvraag gedaan voor koffie tijdens de koffieochten-
den. 
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Tot slot zijn er kosten gemaakt voor het oprichten van de Stichting Wijkraad 
Bosch & Vaart. 
Balans: Buffer van de Cultuurlijn is iets gestegen. Daarmee heeft de wijkraad 
nu 11.000 euro in kas. 
 
5. Financiën 2019: begroting 2019, décharge kascommissie, samenstel-
ling kascommissie 2019 
Begroting 2019: Drukkosten Kroniek zijn gestegen. Eind van het jaar wordt ook 
de oplage van de Kroniek verhoogd, omdat de Houtwachters erbij komen.  
De wijkraadkosten gaan omhoog, omdat we meer leden krijgen.  
De bankkosten gaan omhoog, omdat een stichtingsrekening duurder is dan een 
particuliere rekening.  
De huur van de garagebox blijft gelijk.  
Decharge Kascommissie: de kascommissie geeft haar goedkeuring aan de fi-
nanciën van de wijkraad.  
Samenstelling kascommissie 2019: Bert Veltman heeft twee jaar in de kascom-
missie gezeten. In 2019 bestaat de kascommissie uit Jeroen van Wilgenburg 
en Bas Lutje Schipholt. Voor volgend jaar zoekt de commissie zelf een nieuw 
lid.  
 
6. Verantwoording Oprichting Stichting Wijkraad Bosch&Vaart 
Na het mandaat van de buurt tijdens de jaarvergadering 2018 is op 11 juni 
2018 de stichting opgericht. Het bestuur is gelijk aan de leden van de wijkraad. 
Ook de financiën blijven gelijk, wel is er een eigen bankrekening geopend. 
Nieuwe leden van de wijkraad treden ook toe tot het bestuur van de stichting. 
Dit wordt vastgelegd bij de Kamer van Koophandel.  
 
7. Décharge wijkraad, samenstelling Wijkraad 2019 
Decharge wijkraad: de aanwezigen op de vergadering geven met applaus hun 
akkoord.  
Samenstelling wijkraad 2019: Voorzitter Jouko Huismans vertelt dat hij de wijk-
raad gaat verlaten. Er komen vijf nieuwe leden bij de wijkraad. Hiermee komt 
de wijkraad totaal op tien leden. Dat is belangrijk om extra aandacht aan pro-
jecten, meer ondersteuning bij evenementen en het werven van meer sponso-
ren te kunnen realiseren. Jouko stelt de nieuwe leden voor en geeft aan wie 
welke taken op zich neemt: Vic van den Broek d’Obrenan, voorzitter, Douwe 
van Keulen, penningmeester, Lize Martin, secretaris, Lex Rietveld en David 
Moolenburgh, contacten gemeente en projecten in de wijk, Rutger Gouverneur, 
nieuwe projecten, Feeke Schulpen, coördinatie straatvertegenwoordigers en 
verspreiding Kroniek en ondersteuning Cultuurlijn, Victorine Egter van Wis-
sekerke en Frederike van Urk, communicatie en redactie Kroniek en website, 
Ernst van den Broek, sponsoring.   
Jouko geeft aan wel een beetje spijt te hebben te vertrekken nu er zoveel 
nieuwe mensen bij zijn gekomen en er zoveel belangrijke zaken op te pakken 
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zijn, zoals duurzaamheid, verkeer en de uitbreiding van woningen. Hij vindt het 
geweldig dat een oproep voor nieuwe leden in de Kroniek zoveel gehoor heeft 
gekregen. Hij draagt nu het voorzitterschap over aan Vic, die al vijf jaar secreta-
ris van de wijkraad is geweest. 
Vic bedankt Jouko voor zijn goede voorzitterschap. Zij roemt zijn overzicht, 
analytisch vermogen en visie op de rol van de wijkraad als platform voor initia-
tieven uit de wijk. Ze vindt het jammer dat hij de wijkraad verlaat en hoopt dat 
wij hem als adviseur (ook op ICT-gebied) mogen blijven benaderen.  
De wijkraad zal in kleine kring nog afscheid nemen van Jouko met een af-
scheidsetentje.  
 
8 Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk  
- Verkeersproblematiek  

Lex Rietveld vertelt dat veel Zuid/west verkeer door Bosch & Vaart en de  
Koninginnebuurt rijdt. Om de overlast te beperken is de Schouwtjeslaan een 
30 km zone geworden en verboden voor vrachtverkeer. De wijkraad wil pro-
beren meer invloed in de besluitvorming en op de politiek te krijgen. Hierom is 
o.a. Stichting STEL opgericht. Deze stichting richt zich op het bevorderen van 
de voltooiing van een tunnel bij de Randweg. Punt van zorg is ook de ontwik-
keling van veel nieuwe woningen in Haarlem Zuidwest. Dit zal leiden tot nog 
meer verkeer. Samen met de Koninginnebuurt en Stichting STEL zal worden 
ingesproken in de commissie Ontwikkeling van de gemeente. Een nieuwe 
wijk is prima, maar dan moet de infrastructuur wel op orde zijn.  
Op de Tempelierstraat/Emmabrug (Koninginnebuurt) wordt de rijweg ver-
nieuwd. Er was hier sprake van een “links-affer” maar dit zou leiden tot meer 
verkeer op de Schouwtjeslaan en is nu van de baan.  
Uit de zaal komt de vraag hoe het zit met verkeerssituatie op de hoek 
Schouwtjeslaan/Uit den Bosstraat, dit is een bekend gevaarlijk punt. Een 
spiegel zou hier handig zijn. Lex geeft aan hierover in gesprek te blijven met 
de gemeente. De wijkraad houdt de wijk via de website en de Kroniek op de 
hoogte. Wellicht dat er in de toekomst een meningspeiling wordt gehouden.  
 

- Veiligheid en Whats App Buurtpreventie Frederike van Urk geeft aan dat 
extra ondersteuning hierbij nodig is. Vorig jaar is de optie van Whatsapp 
buurtpreventie geopperd. Het Oranjeplein heeft inmiddels een eigen groep 
gestart. De bedoeling is om dit uit te breiden naar de rest van de wijk en aan 
te sluiten bij het burennetwerk Whatsapp. Dit is niet Nextdoor, maar echt al-
leen bedoeld voor serieuze zaken.  
 

- AED in de wijk  
Rutger licht toe dat er vanuit de wijk verzoeken zijn gekomen voor het plaat-
sen van AED’s. Een AED kost 2600 euro. Philips, de leverancier, doneert 
hiervan 1000 euro. Via de Hartstichting kun je een crowdfundingsactie starten 
voor de resterende 1600. In de Kroniek van april komt alle informatie hierover 
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en tijdens Koningsdag en Cultuurlijn komt er een pot om contant te doneren. 
De wijkraad start eerst met actie voor één AED die geplaatst zal worden bij 
notaris Wijts & Ten Brink. Daarna volgt eventueel een tweede actie.  

 
10 Werkgroepen en Commissies  
- Koningsdag: David Moolenburgh vertelt dat komende Koningsdag alles bij het 

oude blijft.  
- Cultuurlijn: dit keer voor de 20e keer op zondag 26 mei. Truus Vlaanderen 

geeft aan dat de aanmeldingen binnendruppelen. Meer zijn welkom, je kan je 
nog tot 1 april als deelnemer aanmelden. Ook expositie- en uitvoeringsruimtes 
(huizen & tuinen) zijn nog nodig. Verder kunnen ze als altijd hulp bij de organi-
satie gebruiken en zijn Truus en Jolijn op zoek naar mensen die de organisa-
tie van hun over willen nemen.  

- Koor: Wim Vogel vertelt dat het Bosch & Vaart koor op 12 mei een concert 
geeft in de Pelgrimskerk onder begeleiding van professionele musici wordt 
Jehfta van Händel opgevoerd. Hij nodigt de aanwezigen van harte uit ook 
voor de borrel na afloop.  

 
11 Rondvraag  
Lex Rietveld benadrukt dat het Oranjeplein is bedoeld als speelveld. Het is voor 
veel geld gerevitaliseerd en wordt nu veel gebruikt als hondenuitlaatplek. Kin-
deren die de honden uitlaten, laten deze graven waardoor het grasveld nu al-
weer vol kuilen zit. Verzoek aan omwonenden om een oogje in het zeil te hou-
den en waar nodig hondeneigenaren erop aan te spreken.  
 
Een van de aanwezigen heeft een vraag voor de wijkagent. Helaas is deze, net 
als vorig jaar, niet aanwezig. De wijkraad heeft de nieuwe wijkagent nog niet 
gesproken, het blijkt erg lastig deze te pakken te krijgen. Klachten betreffen met 
name vuiloverlast van het Sancta en scooters in tussendoorgang Van Hogen-
dorpstraat 93/95 (brandgang). Frederike geeft aan dat er een speciaal overleg 
is met het Sancta. Verzoek klachten aan de wijkraad te mailen, dan nemen we 
die mee in het overleg.  
 
Er is een vraag over duurzaamheid. In het Ramplaankwartier zijn twee initiatie-
ven: autodelen en collectieve zonnepanelen. Zouden er geen panelen op het 
dak van het Sancta geplaatst kunnen worden? Voorzitter geeft aan dat het een 
wens van de wijkraad is meer te gaan doen op dat vlak.  
 
12 Einde vergadering  
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid 
en inbreng. Zij nodigt vervolgens iedereen uit deel te nemen aan het buurtdiner: 
Als je niet hebt aangemeld, ben je ook van harte welkom maar dan wel eerst 
betalen bij Douwe. Martijn van Hout vraagt iedereen zijn stoel mee naar de tafel 
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te nemen. Het is eten wat de pot schaft; een menu van twee gangen met twee 
glazen wijn. Extra drankjes en/of dessert zelf na afloop afrekenen. 


