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Wijkraad Bosch en Vaart 
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem 

www.boschenvaart.nl info@boschenvaart.nl 
 
 
 
Verslag jaarvergadering 5 maart 2015 
 
Aanwezigen:  personen:  35 wijkbewoners,  5 wijkraadleden, 1 wethouder en 2 gemeente-
ambtenaren (n.b. niet alle aanwezigen hebben de presentielijst getekend). 
 
Welkom 
De vergadervoorzitter Jouko Huismans verontschuldigt de voorzitter van de wijkraad Patrick 
van Harderwijk die niet aanwezig kan zijn en heet iedereen welkom, in het bijzonder de 
delegatie van de gemeente (Wethouder Cora Yfke Sikkema, Lex Wijnbeek, Moira Faber) en 
bedankt restaurant Hout voor de gastvrijheid. Hij verzoekt iedereen de presentielijst te 
tekenen. 
 
2. Verslag jaarvergadering 2014 
Het verslag van de jaarvergadering 2014 wordt goedgekeurd met complimenten aan 
Victorine Egter van Wissekerke, die het verslag heeft gemaakt (vanwege toenmalige ziekte 
van de secretaris). 
 
3. Samenstelling wijkraad 2014 
De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld. Niemand heeft zich als kandidaat gemeld. 
Jouko stelt de leden voor en deelt mee dat Anneke Jochemse de wijkraad heeft verlaten, 
omdat zij niet meer in de wijk woont. 
 
4. Financiële zaken, afrekening 2014, oordeel kascommissie 
De jaarcijfers staan op de website en er worden tevens ter plekke exemplaren uitgedeeld.  
Jeroen de Jonge (penningmeester) licht e.e.a. toe met name: 
 
1. Afrekening en begroting 2014 
Deze bestaat uit 3 delen: wijkraad/wijkraadkosten, wijkfestiviteiten, bewonersondersteuning. 

• De inkomsten van adverteerders waren hoger dan verwacht, o.a. dankzij de website. 
Mooi dat we onze afhankelijkheid van de gemeente zo laag mogelijk kunnen houden. 

• We hebben een overschot: € 1.204. Dit is positief i.v.m. teruglopende subsidies en 
evt. bezuinigingen. Het overschot wordt teruggestort naar de gemeente. 

• De inkomsten uit Koningsdagzijn wat lager uitgevallen dan verwacht. Waarschijnlijk is 
de prijsstelling van de consumpties aan de lage kant geweest.  

• De Cultuurlijn heeft veel opgeleverd. Dit heeft o.a. te maken met sponsoring van 
Talpa en Puur n.a.v. de opnames van de serie Divorce. Deze inkomsten zijn in het 
potje voor de Cultuurlijn gestopt. 

• Post Overig: bedankjes, afgelopen jaar vrijwilligersborrel etc. Dit levert een overschot 
op van € 267. 

• Bewonersondersteuning: overschot € 175. 
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2. Balans 2014 
Het potje voor de Cultuurlijn wordt apart gehouden. Ook de Wijkraadreserve wordt in stand 
gehouden bijv. voor als het weer op Koningsdag tegenvalt. 
Vragen en antwoorden van Jeroen: de kosten van de cultuurlijn bestaan o.a. uit: drukwerk, 
huur stoelen en materialen, podium. Artiesten worden niet betaald. 
Kosten maandelijkse koffie-ochtend: de inleiders krijgen gratis koffie en een presentje. We 
betalen geen huur. 
 
5. Begroting 2015 
Deze bevat ongeveer dezelfde posten als in 2014. 
De begroting 2015 wordt unaniem vastgesteld; deze is gebaseerd op de afrekening van 
2014. De wijkraad heeft zuinig begroot bijv. advertenties.  
Subsidie: inmiddels weten we dat we meer krijgen dan toen we de begroting opstelden door 
nieuwe verdeelsleutels voor wijkraden. Bewonersondersteuning is niet begroot, omdat 
hiervoor geen kosten worden verwacht. 
 
Kascommissie 
Werkzaamheden en verslag van de kascommissie: de kascommissie bestaat altijd uit 2 
mensen en rouleert per 2 jaar. Rob Jansen brengt verslag uit. Hij is samen met Menno 
Harkema bij de penningmeester Jeroen de Jonge langs geweest i.v.m. de controle. Alles 
was keurig op orde. De kascommissie adviseert de vergadering de afrekening goed te 
keuren. 
Volgend jaar is er een nieuwe kascommissie, bestaande uit Menno Harkema (nog 1 jaar) en  
Bart Voogel (nieuw lid). Rob Jansen heeft het twee jaar heel serieus gedaan en wordt 
hiervoor bedankt. De vergadering keurt de afrekening 2014 van de wijkraad goed. 
 
6. Decharge wijkraad 
De voorzitter vraagt decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering keurt het gevoerde 
beleid van de wijkraad goed.  
 
7. Samenstelling wijkraad 2015 
De voorzitter geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld.  
De wijkraad bestaat in 2015 uit de volgende (zittende) leden: 
Patrick van Harderwijk: voorzitter 
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 
Jeroen de Jonge: penningmeester 
Lex Rietveld contact gemeente 
Victorine Egter van Wissekerke communicatie 
Jouko Huismans communicatie 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de samenstelling van de wijkraad 2015.  
 
8. Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek 
Victorine  Egter van Wissekerke licht toe: Communicatie is nog steeds een speerpunt van de 
wijkraad. Er wordt veel tijd en energie in de verschillende communicatiemiddelen (Website, 
Kroniek, Facebook en Twitter) gestoken, met name door Jouko en Victorine.  
De Kroniek wordt zeer gewaardeerd, juist ook in het digitale tijdperk. De wijkraad is blij met 
de vaste bijdrage van Remco Muzerie, Chris Hoefsmit (prachtige foto’s), sinds vorig jaar 
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Hans van der Straaten (historie) , Linda van Hoek (zij heeft een eigen tekstbureau) en Rokus 
Lopik (helaas verlaat hij de wijk). 
Victorine nodigt iedereen van harte uit om zich te melden als je wil schrijven of anderszins 
een bijdrage wil leveren. 
Zij bedankt verder Louki Ninck Blok en de diverse straatvertegenwoordigers die zorgen voor 
de verspreiding van de Kroniek. 
Zij hoopt dat de Kroniek een bindende factor in de wijk blijft. 
Applaus. 
 
9. Cora Yfke Sikkema, wethouder: toelichting op aandachtsgebieden 
Cora bedankt  de wijkraad voor de uitnodiging. Zij geeft aan dat de wijkraden erg belangrijk 
zijn voor de gemeente. Het zijn de ogen en oren vanuit de stad en weten wat er speelt. 
Uit een onlangs gehouden wijkradenbijeenkomst bleek dat de wijkraden hun rol pakken. Er 
zit hier ook veel inhoudelijke expertise. De wijkraad Bosch en Vaart is mooi voorbeeld van 
hoe een wijkraad zou moeten functioneren. Dat is o.a. te danken aan de manier waarop de 
wijkraad samen optrekt met de gemeente (bijv. bij de adviescommissie Haarlemmerhout, en 
de commissie voor het Hildebrandmonument). Er zijn ook andere mooie voorbeelden te 
noemen van een coalitie tussen wijkraad en gemeente onder de titel: ‘samen doen’. De 
rollen zijn aan het veranderen: de overheid heeft geen voortrekkersrol meer, maar moet 
aansluiten bij bewonersinitiatieven. De gemeente heeft een faciliterende rol richting de 
wijkraad en de wijkraad heeft een faciliterende rol richting de wijk (relatie wijkraad- 
wijkinitiatieven). 
Ook binnen de gemeente is veel aan het veranderen onder de noemer ‘werken in regie’: de 
gemeente doet niet alles meer zelf maar besteedt als opdrachtgever meer uit. Partners zoals 
Spaarnelanden zijn in deze verhouding opdrachtnemer. Klachten en opmerkingen kunnen 
nog steeds via de gemeente binnenkomen en worden ook door de gemeente afgehandeld.  
Vragen?: de vergadering heeft geen vragen aan de wethouder. 
 
10. Activiteiten die spelen in de wijk 
 
Drainage 
De gemeente (Lex Wijnbeek) heeft op de jaarvergadering van 2014 beloofd om de natte 
voeten op te lossen. Dat is grotendeels gelukt. Op een aantal plekken in de wijk zijn 
drainage-werkzaamheden uitgevoerd. Westerhoutstraat en van Hogendorpstraat en 
Eindenhoutstraat worden apart aanbesteed, er lopen nu onderzoeken. Na de zomer worden 
deze straten in uitvoering genomen. De gemeente verwacht dat de problemen in de wijk 
daarmee zijn opgelost. 
 
Vraag: 
Er is veel water op het stuk groen tussen de van Hogendorpstraat (nieuwbouw)en Sancta. 
Wijkbewoners vrezen dat er bomen doodgaan. De groenstrook kan niet worden opgehoogd. 
Lex Wijnbeek verwacht dat de drainage ook verbetering oplevert voor de bomen. Er zijn 
geen aanwijzingen voor storende lagen. 
 
Lex Rietveld wijst ook nog op het risico van zwamvorming. Het advies van de wijkraad is dat 
bewoners dit zelf goed in de gaten houden door in de kruipruimte te kijken. En zo nodig 
expertise in te schakelen. Een aantal mensen heeft last van zwamvorming. Dit is geen taak 
voor de wijkraad, maar er is wel de mogelijkheid om eventuele problemen te melden bij de 
gemeente. Betekenis daarvan is de gemeente te informeren, zodat zo nodig actie kan 
worden ondernomen. 
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Ondergrondse vuilcontainers 
Spaarnelanden heeft een plan gemaakt voor onze wijk op grond van een aantal strikte 
criteria. Het plan is gepresenteerd, vorige week is er een goed bezochte inloopavond 
geweest waar men klachten en suggesties kon inleveren. Er komen 11 containers (alleen 
voor huisvuil) in de wijk. Mensen krijgen antwoord op de gestelde vragen, daarna komt er 
een definitief plan (eind maart) bij de gemeente en daarna volgt een inspraakperiode van 6 
weken. Als er bezwaar wordt ingediend heeft dat geen opschortende werking voor de rest 
van de wijk. 
Vraag: wat als het plan wijzigt? Antwoord: dan kan je daar ook weer bezwaar tegen 
aantekenen.  
In juli volgt de plaatsing, in augustus wordt uitleggegeven en krijgen de bewoners hun pas. 
Vraag: Wie bepaalt naar welke container ik moet? Daar kan je invloed op uitoefenen. 
Er wordt geen limiet gesteld aan de hoeveelheid vuilnis. Daar heeft de gemeenteraad niet 
voor gekozen. De grijze bakken worden door Spaarnelanden opgehaald. De groenbak blijft. 
De gemeente voert een proef uit in enkele wijken met kliko’s voor plastic en papier (alleen 
voor mensen met benedenwoning). Na de proef wordt dat uitgerold. Wordt stevig 
gestimuleerd, maar de ervaringen zijn nog niet erg positief. Slechts 35% van het afval in 
Haarlem wordt gescheiden. We bungelen daarmee onderaan alle lijstjes. 
De wijkraad let op of Spaarnelanden de bewoners goed informeert en blijft zelf ook de 
bewoners via alle kanalen informeren. 
Een wijkbewoonster vertelt haar verhaal over het graven van proefsleuven in de Bos en 
Hovestraat. 
 
Verkeersproblematiek Schouwtjeslaan 
De wijkraad is benaderd ivm verkeersproblemen in en rond de Schouwtjeslaan. Eind 2014 
heeft de gemeente € 15.000 beschikbaar gesteld en is overleg gevoerd met 2 wijkraden en 
bewoners. Er is toen een plan bedacht binnen het budget. De bewoners hadden te weinig tijd 
om te reageren. Dit heeft geleid tot een motie in de gemeenteraad; het budget is daarmee 
voor 2015 veilig gesteld. Dit is een kaderstellend bedrag (meer is niet beschikbaar). 
De gebiedsverbinder van de gemeente organiseert begin april een overleg met alle 
betrokkenen (ook de fietserbond), maar niet alles kan. 
 
Connexxion 
Het bestemmingsplan is aangepast. De hoogbouw komt er niet, wel woningen. Binnenkort 
gaat men beginnen met de bouw van woningen rondom VOMAR. Het benzinestation blijft 
bestaan. Een bewoner informeert naar de plannen met het trammuseum. Het zou jammer 
zijn als het museum uit de stad verdwijnt (Haarlem cultuurstad). De gemeente kan hier 
staande de vergadering geen antwoord op geven, maar de wethouder neemt dit mee. 
 
Plannen koepeltje Eindenhout 
B&W heeft de begrotingen voor groot onderhoud van de Haarlemmerhout goedgekeurd. Er 
zijn enkele projecten voorzien w.o. Eindenhout. De adviescommissie maakt een plan om de 
heemtuin en het Koepeltje een goede bestemming te geven. De tekening staat op het 
scherm en na de vergadering kan Lex Rietveld de plannen daarop laten zien. 
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Rondvraag 
 
Koningsdag: Jouko deelt mee dat er een nieuw team is gevormd voor de organisatie van 
Koningsdag. De wijkraad is heel blij met dit nieuwe team. 
 
Problematiek Meeuwenoverlast: enkele bewoners klagen hierover. De verwachting is dat 
de ondergrondse vuilcontainers helpen, want er staan dan geen vuilniszakken op straat.  
 
Zwerfvuil van het Sancta: Hoe zit het met de afvoer van zwerfvuil van het Sancta? Jouko 
licht toe dat er een halfjaarlijks overleg plaatsvindt met Sancta en alle betrokkenen in de 
omgeving. Hij roept op eventuele signalen te melden bij de wijkraad. 
Lex Rietveld vraagt om eventuele klachten ook te melden bij de gemeente. 
 
Groenvoorziening Sancta: de wijkraad heeft zijn best gedaan om mee te werken aan de 
verbouwing van het Sancta. Inmiddels zijn er meer dan 100 extra leerlingen. Er is echter na 
eindeloos overleggen nog steeds geen oplossing voor het hek met de groenvoorziening.  
Lex Wijnbeek bevestigt dat er veel gesprekken zijn gevoerd, maar dat er weinig 
medewerking is. De gemeente heeft voorgesteld om het hek te beplanten en Sancta het 
onderhoud vervolgens te laten plegen. Dit heeft niets opgeleverd en het overleg is gestopt.  
De wethouder zegt toe dit te bespreken met haar collega-wethouder onderwijs om de druk 
op te voeren. 
 
Nieuwe bewoners: het gaat weer goed met de huizenmarkt. Er zijn wel 60 nieuwe gezinnen 
in Bosch en Vaart komen wonen. Er wordt aandacht gevraagd voor nieuwe bewoners die 
niet weten wat de wijkraad allemaal inhoudt. Er wordt gepleit voor een welkomstbrief. De 
voorzitter bedankt voor de tip. 
 
Hondendrollen Westerhoutpark: melden bij het meldpunt (staat op de website van de 
gemeente) Daar moet handhaving op acteren. 
 
Cultuurlijn 31 mei dit jaar: Tot 2 april kan je je aanmelden. De commissie is op zoek naar 
mensen om het slotfeest te coördineren. En naar een vormgever die het boekje en de poster 
kan vormgeven. Melden bij Jolijn Onvlee svp. 
 
Einde vergadering  
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 
 


