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Verslag jaarvergadering 10 maart 2016
Aanwezigen: personen: 16 wijkbewoners, 6 wijkraadleden, 2 gemeente-ambtenaren.
1 Welkom
De voorzitter van de wijkraad Patrick van Harderwijk heet iedereen welkom, in het bijzonder
de delegatie van de gemeente (Lex Wijnbeek, Moira Faber). Prettig dat ze tijd willen maken
voor onze mooie buurt. Hij bedankt restaurant Hout weer voor de gastvrijheid. Hij verzoekt
iedereen de presentielijst te tekenen.
1a. Verslag jaarvergadering 2015
Het verslag van de jaarvergadering 2015 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag van de jaarvergadering 2015 wordt vastgesteld.
2. Samenstelling wijkraad 2015
Patrick licht de verschillende functies toe. De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld.
Niemand heeft zich als kandidaat gemeld. De samenstelling van de wijkraad 2016 wordt
goedgekeurd.
3. Financiële zaken, afrekening 2015, 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:
a. Begroting en Afrekening 2015
Deze bestaat uit 3 delen: wijkraadkosten, wijkfestiviteiten, bewonersondersteuning.
Wijkraadkosten
Hier krijgen we subsidie voor. De belangrijkste post is de Kroniek (4x dik, 2x dun). De drukkosten zijn iets minder omdat we gestopt zijn met opmaakfaciliteit. Verder internet, website.
Adverteerders genereren inkomsten. We beperken dat omdat het geen reclamefolder moet
worden. Dit levert €2800 op. Dit jaar zijn de inkomsten iets hoger uitgevallen dan verwacht.
Bankkosten en huur (opslag spullen Koningsdag, partytent, cultuurlijn). €3600 moeten we
terugstorten aan de gemeente. De subsidies gingen naar beneden, maar we willen het zo
financieren dat we weinig subsidie nodig hebben.
Wijkfestiviteiten
De meest bekende is Koningsdag. Dit is het evenement waarbij we enige opbrengsten genereren. We houden het bescheiden en opbrengst zetten we in voor andere zaken
Dit jaar €1000 over, een mooi bedrag.
Andere festiviteiten:
Nieuwjaarsborrel
Kerstzingen (er was Glühwein van een gulle gever).
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Cultuurlijn. Dit jaar waren de kosten/baten naar verwachting, maar iets in de min. Een mooie
activiteit voor de wijk.
Overig: €900. Deze kosten zijn uitgesplitst.
Bewonersondersteuning
Was dit jaar niet nodig, dus geen gebruik gemaakt van de subsidie.
b. Balans 2015
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.
c. Begroting 2016
Deze bevat ongeveer dezelfde posten als in 2015.
De begroting 2016 wordt unaniem vastgesteld; deze is gebaseerd op de afrekening van
2015. Drukwerk iets naar beneden en advertenties iets omhoog.
Subsidie: inmiddels weten we dat de subsidie hoger is dan toen we de begroting opstelden
door nieuwe verdeelsleutels.
Bewonersondersteuning is niet begroot, omdat hiervoor geen kosten worden verwacht.
Oordeel Kascommissie
Werkzaamheden en verslag van de kascommissie: de kascommissie bestaat altijd uit 2
mensen en rouleert per 2 jaar. Menno Harkema brengt verslag uit. Hij heeft samen met Bart
Voogel bij de penningmeester de controle uitgevoerd. Alles was keurig op orde. De kascommissie adviseert de vergadering de afrekening goed te keuren. Met plezier geeft de kascommissie decharge aan de penningmeester.
Volgend jaar is er een nieuwe kascommissie, bestaande uit Bart Voogel en Bert Veltman.
Menno Harkema heeft het twee jaar heel serieus gedaan en wordt hiervoor bedankt.
De vergadering keurt de afrekening 2015 van de wijkraad goed.
4. Decharge wijkraad
De voorzitter vraagt decharge voor het gevoerde beleid. De vergadering keurt het gevoerde
beleid van de wijkraad unaniem goed.
5. Samenstelling wijkraad 2016
De voorzitter geeft aan dat zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld.
De wijkraad bestaat in 2016 uit de volgende (zittende) leden:
Jouko Huismans: voorzitter
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
Jeroen de Jonge: penningmeester
Lex Rietveld: contact gemeente
Victorine Egter van Wissekerke: communicatie en Kroniek
Patrick van Harderwijk: advertenties en sponsoring
De vergadering gaat unaniem akkoord met de samenstelling van de wijkraad 2016 en applaudisseert voor de nieuwe voorzitter Jouko Huismans.
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De nieuwe voorzitter bedankt de vorige voorzitter Patrick van Harderwijk, die 12 jaar voorzitter van de wijkraad is geweest. De wijkraad is blij dat hij nog een jaar deel blijft uitmaken van
de wijkraad.
6. Samenwerking gemeente-wijkraad
Lex Wijnbeek, vertegenwoordiger van de gemeente licht e.e.a. toe. Er is veel veranderd bij
de gemeente: werken in regie, nieuwe bestuursstijl, burgerparticipatie. In het afgelopen jaar
hebben we in het overleg met de wijkraad in de praktijk ervaren dat we elkaar toch goed weten te vinden. 3 jaar geleden is er een reorganisatie geweest en is Haarlem een regiegemeente geworden; d.w.z. dat alle diensten die de gemeente in huis had buiten de deur zijn
gezet. Er zijn contracten aangegaan met o.a. Spaarnelanden en Bam.
Vragen vanuit de zaal:
Naar aanleiding van een vraag over melding van niet werkende verlichting antwoordt de gemeente: klachten en meldingen blijven op dezelfde manier behandeld worden. De zgn. domeinpartners moeten hun eigen klachten eruit halen en zich verantwoorden. De gemeente
monitort dit proces. Hans van Straaten noemt als voorbeeld het Pronkpad : hij maakte zich
zorgen ivm mogelijke vervuiling. Dit is in handen gegeven van ingenieursbureau City Link
Daar werd vervuiling geconstateerd. Gemeente heeft zijdelings vernomen hoe dat is gelopen. Als er vragen zijn moet dat altijd via het meldpunt lopen. De domeinpartner moet dat
oppakken. De gemeente blijft eindverantwoordelijk.
Als wijkraad hebben we ook overleg met de gemeente, dus je kunt ook de wijkraad inzetten
als meldingen of klachten niet worden opgepakt..
Werkzaamheden Westerhoutstraat: de bestrating wordt opgepakt en dit komt in orde. Geldt
ook voor straatverlichting.
Moira Faber stelt zich voor: zij werkt als gebiedsverbinder bij de gemeente. Zij maakt melding van de gebiedsbegroting waar het groot onderhoud onder valt en de plannen voor deze
buurt. De gebiedsbegroting staat op de website van de gemeente. Aan de wijkraad is gevraagd om input te leveren.
7 Overzicht ontwikkelingen in de wijk
Lex Rietveld licht toe:
Grondwater: er zijn nog steeds problemen. Dit ligt waarschijnlijk aan verstopping van de
spuigaten in de Prinsessekade. Hij wijst op de meldingsmogelijkheid bij de gemeente zoals
vermeld in het Kroniekje. Zodra we meer informatie hebben op basis van de rapportage van
de gemeente komen we hierop terug.
Verkeersveiligheid Schouwtjeslaan: de besluitvorming over de verkeersmaatregelen verliep
niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk zijn we er in goed overleg met de gemeente uitgekomen. De drempel en strook op de brug werken echt verkeersremmend. De 30 km vignetten moeten nog worden aangebracht.
Oranjeplein: het gras ziet er nog steeds slecht uit. Dit is deels ook een succes want er wordt
veel op gespeeld. Maar er is ook structureel iets fout met de grond. Spaarnelanden heeft
opdracht gegeven om bodemonderzoek te doen. Dat gaat waarschijnlijk wel geld kosten. De
wijkraad hoopt op steun van de gemeente. Oproep: niet de hond daar uitlaten of graven.
Vuilcontainers : deze zijn in gebruik. Er loopt nog 1 bezwaarprocedure over de locatie hoek
Bosch en Hovestraat/Oranjeplein.. Op 14 juni is er een zitting Raad van State.
Een bewoner heeft contact gezocht met Lex Wijnbeek over de gevaarlijke situatie van de
afvalcontainers op het pleintje bij de Uyt den Boschstraat/Wagenweg.
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Koepeltje Eindenhout: het gebied zelf is verwaarloosd maar er liggen plannen om hele gebied op te knappen. Er komt een voorlichtingsbijeenkomst om bewoners te informeren. Het is
de bedoeling dat het eind dit jaar wordt aangepakt samen met aanpak van de heemtuin.
Overleg met de gemeente loopt goed, ervaring met de nieuwe werkwijze.
Jouko bedankt Lex voor al zijn werkzaamheden richting gemeente
Jouko licht de ontwikkelingen bij Sancta toe: De groenvoorziening langs fietspad aan de
noordkant was nog een punt van overleg na de nieuwbouw. Dat is nu opgelost. Vorige week
is de beplanting geplaatst. Sancta gaat het groen onderhouden: wordt 2x per jaar gesnoeid.
Ook de geluidsoverlast vermindert daardoor. We zijn blij dat we dit met Sancta hebben kunnen oplossen. Ook het halfjaarlijks overleg met alle betrokkenen bij Sancta loopt goed. Het
zwerfvuil wordt in de gaten gehouden. Er is een verbod om te roken op schoolplein, maar dat
is opgelost door een rokershoek te maken. Daardoor is de overlast beheersbaar geworden.
Jouko roept bewoners op te melden als er iets opvalt.
Patrick geeft een toelichting op het burenhulp project: dit komt voort uit de koffie ochtenden.
Deze hebben intussen een vaste plek gekregen in de wijk en worden georganiseerd door
Jutta Swarovski en Sjaak Joziasse. Margo van den Berg heeft het burenhulp project gestart
en iedere straat heeft een contactpersoon. Dat is een dusdanig succes geworden dat het
ook in de rest van Haarlem wordt uitgerold Margo heeft daarvoor een grote subsidie gekregen van €160.000. Dat kan zij niet alleen. Patrick gaat dat samen met Margo verder uitwerken en begeleiden als onderdeel van Haarlem Effect. Dit is ook weer een initiatief vanuit Bos
en Vaart dat succesvol is en navolging vindt in andere wijken. Daar mogen we trots op zijn.
8. Evenementen
Cultuurlijn: dit jaar vindt dit plaats op 5 juni, aanmelden kan tot 2 april. Er is geen ballotage.
Vorig jaar werd voor het eerst ook iets voor de kinderen georganiseerd. dat was een succes.
Dit jaar volgt zeker herhaling. Verder zouden de organisatoren ook dit jaar graag weer een ‘
pop up’ huis hebben. Zij houden zich aanbevolen.
De Koninginnebuurt is inmiddels ook een Cultuurlijn gestart. Die wordt in het najaar gehouden.
Koningsdag: er is een goed team bezig met de voorbereidingen en ook dit jaar wordt het
weer een mooi evenement. De opzet gaat niet veranderen. Vrijwilligers zijn altijd nodig, dus
svp. aanmelden.
25 jarig jubileum Bosch en Vaart Koor: dit koor is in 1991 ontstaan. Op 16 april a.s. is er een
Scratch in de Pelgrimskerk. Uitvoering van het koor samen met de mensen die zich hebben
opgegeven.
Kerstzingen: op 24 december a.s. als vanouds!
9. Rondvraag
Glasvezelnet?
Dit wordt in Haarlem Noord aangelegd. Het is aan marktpartijen die dat bepalen. De gemeente moet dat faciliteren. Mooiste zou zijn om dat tussen verschillende partijen af te
stemmen, maar dat is niet vanzelfsprekend. We kunnen vanuit de wijkraad de interesse meten, maar ervaring leert dat marktpartijen zich daar niet veel van aantrekken.
Aanlijngebod voor honden?
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Dit geldt in heel Haarlem. In de Haarlemmerhout mogen honden wel vrij lopen. Er zijn vrij
veel honden die los lopen door de buurt. Aanspreken mag. Handhaving is strenger dan wijkagent.
Is er nog een sportcommissie?
Niet meer actief, maar kan snel weer nieuw leven worden ingeblazen bij voldoende belangstelling.
Kan handhaving worden ingezet voor zwerfvuil Sancta?
Wij zitten in het laagste prioriteitsgebied. Er is wel het halfjaarlijks overleg met Sancta ook
met handhaving. Als het uit de hand loopt kan het toezichtregime worden aangepast (geen
incident, maar patroon) Lex Wijnbeek: er zijn nu 3 handhavers verbonden aan de gemeente.
Deze worden in de Kroniek gepresenteerd. Als er problemen worden gesignaleerd, svp
melden.
Twee prullenbakken weg uit Eindenhout.
Ook een kwestie van melden. Lex Wijnbeek neemt het mee in overleg met Spaarnelanden.
Er zijn bomen verdwenen. Terugplaatsen bomen?
Lex W. : er is twee jaar niets aan gebeurd. Er is nu een inhaalslag in Haarlemgaande, maar
wel over een periode van 4 jaar.

10. Einde vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.
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