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Aanwezigen 51 personen. 39 wijkbewoners, 7 wijkraadsleden, 4 vertegenwoordigers van de 
gemeente en 1 wijkagent. 
 
Welkom 
Voorzitter Patrick van Harderwijk heet iedereen welkom, in het bijzonder de delegatie van de 
gemeente en de wijkagent. Is verheugd met de grote opkomst. 
 
Notulen. 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goed gekeurd. 
 
Voorstellen nieuw Wijkraadslid.  
Jeroen de Jonge. Is de nieuwe penningmeester. Jeroen heeft een financiële achtergrond. 
 
Voorstellen zittende raadsleden. 
Cornelie Schraa – Houdt zich bezig met de coördinatie tussen de verschillende 
evenementen in de buurt. 
 
Anneke Jochemsen – stuurt de straatvertegenwoordigers aan, zoekt adverteerders voor de 
wijkkrant en website. Verder coördineert zij ouderen beleid. 
 
Jouko Huismans – Beheert en maakt de website, onderhoudt het twitter account enverzorgt 
de digitale nieuwsbrief. Zit in overleggroep Sancta Maria 
 
Lex Rietveld – gesprekspartner inzake rioolproject, Connexxionterrein en is namens de 
wijkraad voorzitter van adviescommissie Haarlemmer Hout. 
 
Maarten Henneman – secretaris en contactpersoon voor de gemeente. Zit in 
overleggroepSancta Maria. Stopt aan het einde van dit jaar. 
 
Patrick van Harderwijk – Voorzitter wijkraad en lid van de adviescommissie Haarlemmer 
Hout. 
 
Victorine Egter van Wissekerke – behartigt de Kroniek en Kroniekje en houdt zich 
bezigmet de website en digitale nieuwsbrief. 
 
Stemmen over zittende en nieuwe leden.  
De voorzitter vraagt de aanwezigen of er bezwaren zijn tegen een van de leden van de 
wijkraad of de wijkraad als geheel.  Geen van de aanwezigen wenst hierover het woord te 
voeren. De vergadering geeft daarna unaniem goedkeuring aan de zittende en nieuwe leden. 
 
Commissieleden, redacteuren en vrijwilligers. 
De voorzitter staat even stil bij het vele werk van de wijkraad en de verschillende 
commissies.Het aanwijzen van “vrijwilligers” blijkt een goede methode te zijn. Toch kunnen 



we nog altijd vrijwilligers gebruiken. Zowel Cultuurlijn als Sportcommissie kunnen aanvulling 
gebruiken. De redactie van de Wijkkrant heeft inmiddels een aantal nieuwe enthousiaste 
redacteuren. 
 
 
Overzicht financiële zaken; Jaaroverzicht 2011; Begroting 2012. 
De nieuwe penningmeester Jeroen de Jonge heeft de laatste boekjaren opnieuw 
doorgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente terecht nog een vordering op ons 
had. Na diverse besprekingen door de voorzitter en de penningmeester met de gemeente is 
dit geregeld. Op de website kan een ieder de financiële gegevens raadplegen. 
 
De inkomsten van de wijkraad zijn buiten de wijkraadsgelden en bewonersondersteuning dit 
jaar wederom zoals ook door de gemeente verder ingeperkt. Dat gaat in de toekomst 
waarschijnlijk nog verder ingeperkt worden. Deze subsidies zijn niet genoeg om een 
positieve exploitatie van alle activiteiten te krijgen. Het is dus zaak dat de wijkraad zijn eigen 
broek ophoudt. Daarom is met name een evenement als Koninginnedag erg belangrijk. Veel 
van de inkomsten uit de baromzet zorgen ervoor dat de wijkraad voldoende middelen heeft 
om ook andere activiteiten in de wijk financieel te ondersteunen. Ook adverteerders voor de 
Kroniek en Website dragen daar toe bij. 
  
De kascommissie bestaande uit Rob Jansen en Gerard Veldman heeft de cijfers 
gecontroleerd en de stukken uitvoerig bestudeerd. Alle vragen werden naar tevredenheid 
door de penningmeester beantwoord. De kascommissie geeft dan ook een positief advies 
aan de vergadering aangaande de goedkeuring van de jaarafrekening.  
 
Stemming over wijkraad als geheel. Goedkeuring voor beleid. Décharge leden. 
De voorzitter vraagt décharge voor het gevoerde beleid. De vergadering verleent unaniem 
decharge. Applaus. 
 
Website, twitter. 
Jouko Huismans ligt toe: De wijkraad is van plan om een nieuwe website op te zetten. 
Ondanks dat we tevreden zijn over de vorderingen van de afgelopen jaren, mist er een 
aantal functionaliteiten in de huidige website. Zaken als het online doen van 
meningspeilingen, digitale nieuwsbrieven en dergelijke zijn nu lastig te realiseren. Bedoeling 
is een website (op basis van een Open Source Content Management Systeem) met een 
dusdanige structuur wordt gekozen, dat de website als basis kan dienen voor andere 
wijkraden in Haarlem. Hiertoe is overleg met de gemeente geweest en er zal een 
subsidieverzoek gedaan worden ter dekking van de kosten. 
 
Jouko memoreert dat de website 1.700 unieke bezoekers per maand heeft. 
De digitale nieuwsbrief wordt onder 280 personen van de 780 huishoudens van de wijk 
verspreid. Dat was 160. Het streven is om iedereen in de wijk te gaan bereiken. 
 
Twitter heeft op het ogenblik 239 volgers. Dat waren er 90. 
Er komt geen Facebook account omdat dit te veel extra werk vergt en nu geen meerwaarde 
heeft. 
 
Jouko doet een oproep om fotomateriaal, filmpjes en leuke verhalen aan te leveren om op de 
site te zetten of te linken. 
 
 
 



Kroniek  
De wijkkrant heeft het afgelopen jaar meer adverteerders gehad dan het jaar daarvoor. Nog 
altijd niet voldoende om kostendekkend te zijn. De Kroniek komt 3x per jaar uit.De Kroniekjes 
verschijnen 2x per jaar. Als mensen iets willen schrijven voor de Kroniek of website dan 
kunnen ze zich melden via de website. 
 
Voordracht Participatie. Wethouder Ewout Cassee. 
De heer Cassee geeft een uitgebreide toelichting op de ideeën achter participatie en 
inspraak (P&I) en het nut van een wijkraad zoals Bosch en Vaart hierin. Memoreert dat het 
niet gelijk krijgen door een individuele burger of groep bewoners niet hoeft te betekenen dat 
P&I niet goed functioneren, maar geeft tegelijk aan dat het huidige college P&I als belangrijk 
onderdeel van het beleid beschouwen zodat niet per definitie het ambtelijke apparaat bepaalt 
wat goed is voor Haarlem, maar met name ook bewoners zelf daar de kans toe krijgen.  
De voorzitter vraagt aan de heer Cassee wat de rol van de wijkraad hierbij is. 
 
In de positieve situatie faciliteert de wijkraad het contact tussen gemeente en bewoner. 
 
De legitimiteit van een wijkraad neemt toe naarmate men actiever is en bijvoorbeeld op 
belangrijke dossiers meningspeilingen houdt. 
Als de wijkraad een goed onderbouwd standpunt in kan nemen waarom zou de gemeente 
daar dan niets mee doen. Van balng is dat een wijkraad kan aantonen namens de wijk te 
spreken. Dat doet ze door te opereren zoals in de wijkraden verordening is vastgelegd en 
actief te zijn. Bosch en Vaart is hiervan een goed voorbeeld. 
 
De mate van invloed bepaal jezelf. 
Participatie, meningspeilingen daardoor krijgt men een stem Hoe breder de meningpeiling is 
hoe belangrijker het geheel wordt. 
 
Toon wel respect. Je kan het eens zijn met de gevoerde procedures maar niet met de 
uitslag. Dat kan altijd voorkomen. Het individuele belang zal minder worden t.o.v. het 
collectieve belang. Het is aan de gemeente dit in goede banen te leiden. 
 
Stand van zaken verschillende projecten: 
 
Sancta Maria  
Na de laatste voorlichtingsavond is er veel veranderd bij de school. Het lijkt er op dat men 
daar niet bijzonder happig is op participatie en inspraak vanuit de wijk. In alle 
onderhandelingen is de gemeente onze beste bondgenoot gebleken. 
 
De wijkraad heeft heel veel bereikt voor de school. Wij worden daar helaas niet voor 
beloond. Wethouder Cassee merkt nog op dat scholen vaak een arrogante houding 
aannemen. Dat men blij moet zijn met hen. Een ongepaste en vreemde houding. 
 
Het hekwerk gaat er komen, gelukkig heeft het schoolbestuur wel naar onze voorstellen 
willen luisteren en deze over genomen. Het geheel duurt zolang omdat er veel grond via 
onroerendgoedzaken van de gemeente moeten worden overgeheveld. Nadat dit is gebeurd 
kan men de aanvraag voor het hek pas honoreren. Wij hopen dat het nog dit jaar allemaal 
geregeld is. 
 
De gemeente heeft tijdens de vergadering gezegd voor groen langs het hekwerk te willen 
zorgdragen. 
 



 
Bestemmingsplan. 
Dit ligt op het ogenblik even stil. De gemeente heeft duidelijk lering uit de participatie nota 
genomen. Er zijn inmiddels al vele vergaderingen geweest waardoor de wijkraad blij is met 
de stand van zaken. Enige punt van discussie dat er nu nog is, is het intekenen van huizen. 
Bij sommige huizen worden de originele aanbouwen ingetekend in tuin 1 of 2 (termen uit 
bestemmingsplan), bij andere huizen wordt wel de originele bebouwing ingetekend als 
wonen.  
 
Door zo te handelen gaan de bouwkundige op de stoel van de wetgever zitten, hetgeen niet 
hun taak is. Indien 2 bewoners van verschillend ingetekende, huizen een bouwvergunning 
voor uitbreiding van hun woningen zouden aanvragen, dan worden zij beiden op een anders 
beoordeeld. Dit terwijl hun huizen hetzelfde zijn.Dit vinden wij rechtsongelijkheid. Wij hebben 
de gemeente verzekerd dat wij eisen dat alle huizen op de juiste wijzen worden ingetekend. 
 
Renovatie wijk. 
De resterende straten in de wijk worden aangepakt. De Vredenhofstraat en Westerhoutstraat 
worden in 2013 onderhanden genomen. De Eindenhoutstraat en 1e stuk van de Van 
Hogendorpstraat komen in 2014 aan de beurt. 
 
Het 2e stuk van die straat wordt niet opgeknapt omdat dit 8 jaar geleden al is gebeurd.  
Sommige bewoners beklagen zich over het aantal lichtmasten in hun straat. De gemeente 
verzekerde iedereen dat alle straten voldoen aan de gestelde eisen. De verlichting brandt 
overigens na 0.00 uur op halve sterkte. 
 
Project Houthof. 
Donderdag 15 maart zal de wijkraad de gemeente commissie toespreken die het plan moet 
goedkeuren. 
De bezwaren van de wijkraad zijn dat het geheel te massaal is. De afstand tot de naast 
gelegen panden te klein en dat de functieomschrijving, gemengde functie gehele pand,  
niet conform de afspraken is. 
De wijkraad staat ook achter de bezwaren van de bewoners van de Kinheimflat. 
Houdt de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. 
 
Connexxion-terrein, Remise. 
De wijkraad ondersteunt de bewoners van de Prinsessekade in hun bezwaren betreffende de 
hoogte van het geplande remisegebouw.  
Was dit in de eerste plannen nog 18mtr. hoog nu is dat al gegroeid naar 19.5 mtr. Met nog 
een correctie van 10% is dat voor de bewoners vele malen te hoog. 
Het voldoet ook niet aan het beeldkwaliteitsmanifest dat de gemeente heeft opgesteld. 
 
Adviescommissie Haarlemmer Hout. 
Het is van belang dat de monumenten in de Hout blijven staan. 
Het Hildebrand monument moet in oude luister worden hersteld. Men mag het niet 
verplaatsen omdat men last heeft van vandalisme. 
 
De wijkagent heeft toegezegd dat de plek extra aandacht krijgt. 
De inrichting van het geheel zal ook belangrijk zijn. 
 
Er is een Beheersplan geschreven waar op het ogenblik gesprekken over gevoerd worden. 
 
 



 
Voordracht Wateroverlast. Wim Kok 
Veel problemen met natte kelders worden veroorzaakt doordat de natuurlijke drainage is 
verdwenen. Bij het vernieuwen van de riolering bleek dat onder de fundering van het riool 
een natuurlijke drainage was ontstaan. Daardoor kon veel water op een gemakkelijke manier 
verdwijnen. 
 
Verder waren er wat drainages verstopt. Deze problemen zijn verholpen. 
De overlast wordt mede veroorzaakt doordat het wegdek veel meer waterdoorlatend is dan 
vroeger. Dit komt mede door het grit dat tussen de klinkers is gebruikt. Vroeger liep er veel 
meer water naar de kolken toe. Nu zakt er meer de bodem in. 
 
Alle straten hebben drainages uitgezonderd de Bos en Vaartstraat en de Zomerluststraat 
Hier is nog veel duingrond aanwezig waardoor het water snel weg kan zakken. 
 
De gemeente heeft een zorgplicht. Daarom is het belangrijk dat men de enquête, die weer 
geactiveerd wordt op de site van de gemeente, invult. 30 personen hebben dat inmiddels 
gedaan. 
 
Wareco, het bureau dat de wijkraad zelf ook als adviesbureau heeft ingehuurd, gaat het 
onderzoek uitvoeren.Ongeveer 20 woningen zullen worden geschouwd en men gaat 
peilbuizen plaatsen. 
 
De zorgplicht geldt voor een hoogte van ongeveer 60 cm onder NAP. Kelders zijn voor 
rekening van de bewoners zelf. Als men het grondwaterniveau onder die van de kelders zou 
laten komen, dan komen de houten funderingspalen droog te staan wat niet mag. 
 
De gemeente heeft de klachten goed opgepakt vindt de wijkraad. 
 
Politie zaken. Frits de Vries 
Het is belangrijk dat mensen sneller 112 bellen. Men moet de politie niet een dag na een 
voorval bellen met de mededeling dat er gisteren iets gebeurt is. 
Hoe vaker en sneller men belt, hoe meer zaken er opgelost kunnen worden. 
 
De politie en in het bijzonder de wijkagent begeeft zich op Twitter. Hier kan men ook snel 
zaken aandragen en oplossen. Zoals zedendelicten in de Hout. 
 
Slooproute. Dit is de route Wagenweg in onze buurt en Schouwtjeslaan. Veel vernielingen en 
overlast vinden er plaats met uitgaande jeugd. Nu de zomer eraan komt zal dat weer 
toenemen.  Ook hier geldt: direct melden.De gemeente is een onderzoek gestart. De 
wijkraad heeft hiervoor al een enquête gehouden. Er komen geen camera’s langs deze 
routes. 
 
Voetjes project. Veel mensen laten deuren open staan. Fietsen niet op slot etc. De politie legt 
hier een voetje neer om de mensen attent te maken op hun handelen. 
 
Helaas wordt de politie gedwongen nog meer te gaan centraliseren. De politie zelf is daar 
niet blij mee, maar de politiek heeft dit besloten. De politie hoopttoch de goede zorg aan de 
burgers te kunnen garanderen. Zelf zou Frits de Vries de buurtteams wel weer terug willen 
halen. 
 



Parkeerproblematiek is voor handhaving. Die zijn tot 0.00 uur te bereiken. Is geen prioriteit 
van de politie. 
 
Bij de bewoners van Kinheim wordt het project Babbeltruc uitgerold.Hierin wordt de mensen 
geleerd hoe men alert kan zijn op oplichters. 
 
Ouderen in de wijk. 
De wijkraad heeft een onderzoek geïnitieerd naar de wensen van ouderen, boven 70 jaar, in 
de wijk. Dit is uitgevoerd door Haarlem Effect. Betaald door de gemeente. Onze dank 
hiervoor. Uit het onderzoek komt naar voren dat men over het algemeen erg zelfredzaam is, 
een goede band met de buren heeft en de wijk als zeer plezierig ervaart. Sommige mensen 
behoeven nog wat aandacht, dat gaat de wijkraad regelen via Haarlem Effect. 
 
Koninginnedag. 
Anneke Broekman geeft een toelichting. Het team dat Koninginnedag organiseert  kan nog 
vrijwilligers gebruiken. Er komt weer een Dj en ook een Band. De Koningin komt weer terug 
en men hoopt dat deze door Burgemeester Bernt Schneiders wordt ontvangen. Komt allen 
en spek zo de kas van de wijk. 
 
Cultuurlijn. 
De aanmelding voor optreden loopt nog tot 14 april. Wie wat op cultureel muzikaal gebied 
kan of wil doen graag opgeven. 
 
Buurt Picknick. 
Op 2 september houdt de buurt een grote picknick op het Oranjeplein. Om de renovatie van 
het plein en een groot gedeelte van de wijk te vieren. 
 
Rondvraag. 
Komen er nog ondergrondse containers. 
De gemeente is hier mee bezig maar de uitrol hiervan ondervindt vertraging. 
Onze buurt zal als een van de laatste aan de beurt zijn. 
Niet iedereen is voorstander van deze manier van vuilverwerking. 
 
Einde vergadering 22.30 uur 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
Het was een zeer geanimeerde en informatieve vergadering. 
 


