Wijkraad Bosch en Vaart
Secretariaat: Postbus 3237 2001 DE Haarlem
www.boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl

Verslag jaarvergadering 15 maart 2018
Aanwezigen: personen: 59 wijkbewoners, 5 wijkraadleden, 2 gemeenteambtenaren, 8 relaties/sponsoren.
1 Welkom en inschrijving
De voorzitter van de wijkraad Jouko Huismans heet iedereen welkom en vraagt
mensen die dat nog niet gedaan hebben om de presentielijst te tekenen. Hij
bedankt restaurant Hout weer voor de gastvrijheid (Martijn, Lara en Chris). Hij
stelt de leden van de wijkraad voor en meldt dat Frederike van Urk verhinderd
is. Hij legt de nieuwe opzet voor de jaarvergadering nog een keer uit. De eerste
45 minuten staan in het teken van de traditionele jaarvergadering. Vervolgens
start de informatiemarkt waar allerlei relaties zullen laten zien wat er in de buurt
gebeurt op het gebied van welzijn, sport, cultuur en dergelijke.
2. Verslag jaarvergadering 2017
Het verslag van de jaarvergadering 2017 is gepubliceerd op de website. Er zijn
geen opmerkingen.
Besluit: de vergadering keurt het verslag van de jaarvergadering 2017
ongewijzigd vast.
3.Samenstelling wijkraad 2017
Jouko licht de samenstelling en de verschillende functies binnen de wijkraad
toe. Frederike is afwezig. De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld.
Niemand heeft zich als nieuwe kandidaat gemeld.
4.Financiële zaken, afrekening 2017
a. Begroting en Afrekening 2015
Deze bestaat uit 3 delen: wijkraadkosten, wijkfestiviteiten,
bewonersondersteuning.
Wijkraadkosten
Voor de gemaakte kosten voor de Wijkraad minus de inkomsten advertentie
ontvangen wij subsidie. Dit jaar hebben wij hiervan € 2.404,- gebruikt. De
belangrijkste post is de uitgave van de Kroniek. Verder kosten voor
cloudopslag, onderhoud website en huur deel van garage voor opslag van bijv.
Koninsgdagspellen. We hebben dit jaar de advertentie inkomsten verdeeld met
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de Cultuurlijn omdat daar ook in het boekje wordt geadverteerd. De
opbrengsten uit de advertenties komen nu deels toe aan de reserve van de
Cultuurlijn. Hierdoor hebben we ook een groter deel van de subsidie gebruikt
dan voorheen. € 2.429 storten we terug aan de gemeente.
Wijkfestiviteiten
Met de viering van Koningsdag hebben we in 2017 quitte gespeeld. De kosten
waren even hoog als de uitgaven. Doordat het matig weer was en Koningsdag
precies in de meivakantie viel was de baromzet gering. Er wordt geen subsidie
gebruikt voor festiviteiten. Overige activiteiten:
Nieuwjaarsborrel, drukbezocht. De sponsoring van restaurant Hout verrekenen
we nu direct met de kosten van de Nieuwjaarsborrel.
Kerstzingen, groot succes. Veel aanwezigen en wederom boekjes en glühwein.
Vanaf 2018 zal het Bosch en Vaartkoor het kerstzingen organiseren.
Bijdrage aan borrel voor contactpersonen Burenhulp
KoffieinHout, presentjes voor de sprekers
Cultuurlijn 2017. Helaas niet als voorgaande jaren een extra bijdrage uit
filmopnamen in de buurt. Door de beperkte baromzet helaas een verlies van €
1.261. Dit kan ruimschoots opgevangen met de reserve.
Bewonersondersteuning
Was dit jaar niet nodig, dus geen gebruik gemaakt van de subsidie.
b. Balans 2017
Voor de Cultuurlijn wordt apart een reserve aangehouden. Dit jaar zijn er extra
advertentie inkomsten van de hoofdsponsors die ook in het boekje van de
Cultuurlijn adverteren. De reserve van de Wijkraad en de Cultuurlijn zijn
afgenomen door de matige omzet bij zowel de Koningsdag als de Cultuurlijn.
Hiervoor is de reserve bedoeld.
c. Begroting 2018
De begroting is aangepast met de hogere drukkosten voor de kroniek ivm de
toename van het aantal bewoners in de wijk door de komst van de
Houtwachters. De advertentie inkomsten zijn verdeeld over de kroniek en het
boekje Cultuurlijn. We gaan uit van € 2.900 uitgaven voor de Wijkraad. We
gaan ervan uit dat met de inkomsten uit Koningsdag 2018 (niet in de vakantie)
de overige evenementen in de kosten gedekt kunnen worden. De begroting
2018 wordt unaniem vastgesteld.
5. Oordeel Kascommissie
Werkzaamheden en verslag van de kascommissie: de kascommissie bestaat
altijd uit 2 mensen en rouleert per 2 jaar. In verband met de last minute
afwezigheid van de Kascommissie brengt Jouko als voorzitter kort verslag uit.
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Bart heeft samen met Bert Veldman bij de penningmeester de controle
uitgevoerd. Alles was keurig op orde. Hun akkoord wordt op de avond per
Whatsapp doorgestuurd. De kascommissie adviseert de vergadering de
afrekening goed te keuren. Zij geven als kascommissie decharge aan de
penningmeester.
Het komende jaar zal de kascommissie bestaan uit: Bert Veldman en Ivar van
der Salm
6. Décharge wijkraad en samenstelling wijkraad 2018
De voorzitter vraagt décharge voor het gevoerde beleid van de wijkraad.
Besluit: de vergadering keurt het gevoerde beleid unaniem goed. De
vergadering gaat akkoord met de huidige samenstelling van de wijkraad. Er zijn
geen nieuwe aanmeldingen.
De samenstelling van de wijkraad blijft dus ongewijzigd en bestaat in 2018 uit
de volgende personen:
Jouko Huismans: voorzitter
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
Douwe van Keulen: penningmeester
Lex Rietveld: contact gemeente, projecten openbare ruimte, dagelijks beheer
Victorine Egter van Wissekerke: communicatie en Kroniek
Frederike van Urk: communicatie
7. Oprichting Stichting Wijkraad Bosch & Vaart (hierbij is ook de notaris
Wijts/Ten Brink aanwezig)
In de wijkraad is al enige tijd nagedacht over de oprichting van een
rechtspersoon in de vorm van een stichting. Belangrijkste redenen zijn: de
huidige wijkraad voert allerlei activiteiten en de financiële afwikkeling van zaken
nu uit als privé personen. Daar kunnen allerlei risico’s aan vast zitten, zoals
persoonlijke aansprakelijkheid. Er zijn tegenwoordig buiten of in samenwerking
met de gemeente meer mogelijkheden voor subsidie, bijvoorbeeld
duurzaamheidsinitiatieven. Dat loopt ook eenvoudiger via een rechtspersoon,
zoals een stichting. Ander voordeel is dat we als stichting namens de hele wijk
in rechte kunnen gaan, bijv. bij bestemmingsplannen. Inmiddels is ongeveer
tweederde van alle wijkraden een stichting.
Wat de contacten met de gemeente betreft: die blijven ook als stichting
ongewijzigd. Tegelijkertijd hebben we geregeld dat we ook los van de
gemeente door kunnen gaan met activiteiten. Wij hebben als wijkraad hierover
overleg gehad met notaris Wijts/Ten Brink.
Wat de procedure betreft stellen wij ons voor dat in de jaarvergadering wordt
vastgesteld wie er in de wijkraad zitten. Dit is tevens een bindende voordracht
voor de benoeming van de bestuursleden van de stichting.
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Vraag aan de vergadering is: geef ons mandaat om de stichting op te richten.
De statuten liggen inmiddels al klaar. Het huishoudelijk reglement van de
stichting wordt op de volgende jaarvergadering in 2019 voorgelegd.

Vragen:
- Waarom geen vereniging? Een vereniging werkt anders: met leden en een
ledenvergadering. Wij zien de stichting meer als een uitvoeringsorganisatie
van de wijkraad.
- Welke kosten zijn er verbonden aan de oprichting? Eenmalig…., jaarlijks
ongeveer €150,- ivm met KvK. Kosten zijn te overzien en deze zitten al in de
begroting 2018.
Besluit vergadering: de vergadering gaat akkoord met oprichting van de
Stichting Wijkraad Bosch en Vaart.
8 Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk
Lex Rietveld licht enkele ontwikkelingen kort toe. Bewoners die meer willen
weten, kunnen zich na afloop van de vergadering tijdens de informatiemarkt bij
Lex melden.
Lex (vanuit de rolstoel) meldt dat hij heeft gemerkt hoeveel last mensen die
slecht ter been zijn hebben van losliggende tegeltjes, obstakels drempels e.d.
Drainage & grondwateroverlast
De wijkraad heeft recent steun gekregen van Kim Friezen (Kinheim) die zich
aan de vergadering voorstelt. Hij is als expert op dit gebied een klankbord voor
Lex o.a. in de contacten met de gemeente. Er is overleg geweest, maar er is
nog steeds overlast en elke keer na het doorspuiten zakt het niveau. De
oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De wijkraad voert de druk op in het
overleg met de gemeente om ervoor te zorgen dat er adequate oplossingen
komen. Intussen loopt er een groot onderzoek van Wareco. Inge Schuurman
(Wareco) licht toe: het onderzoek al een jaar bezig. Doel:in beeld brengen wat
en waar het probleem is en zoeken naar oplossingen. Dit is een pilot onderzoek
als voorbeeld voor andere wijken. Warego is veel aan het meten, zowel op
publiek als op particulier terrein. Door aanvullende meetpunten kan eerder
zichtbaar worden waar zich problemen voordoen. Er is ook een enquête
uitgevoerd die door 160 mensen is ingevuld. Daar is Wareco heel blij mee. 25
mensen hadden maatregelen getroffen. Er wordt ook langer onderzocht in de
zomermaanden zodat eventuele schade beperkt wordt als er in de
zomermaanden bij droogte extra water wordt toegelaten (dus niet alleen
overlast, maar ook onderlast.
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De problematiek is niet als individu op te lossen en het doel is zowel een korte
termijn als een lange termijn oplossing te vinden, waarbij ook de
klimaatverandering betrokken wordt.
Verkeersproblematiek in de wijk
Vrachtwagenverbod Schouwtjeslaan: dit betreft een van de maatregelen.
Hierbij wordt goed samengewerkt met de Wijkraad Koninginnebuurt ivm
Emmabrug. Er komt een vrachtwagenverbod op beide bruggen. Dit wordt
aangegeven vanaf het provinciehuis. De borden worden binnenkort geplaatst.
We hopen dat het ook in navigatiesystemen wordt opgenomen.
Daarnaast hebben we in de samenwerking met Koninginnebuurt geconstateerd
dat het probleem nog groter is en dat plannen nodig zijn om de verbinding naar
de Randweg te verbeteren. Er is op initiatief van beide wijkraden een stichting
STEL opgericht om een extra push te geven aan de discussie en denkproces
op gang brengen. Dit komt binnenkort op onze site te staan. Onderdeel van de
plannen is een tunnel gedacht die voor het Spaarne begint en bij de
Spanjaardslaan weer omhoog komt. Dit is een lange termijn project dat
minstens nog 20 jaar duurt.
Eindenhoutbos & Koepeltje
De wijkraad is vertegenwoordigd in adviescommissie Haarlemmerhout. Recent
is het Eindenhout en de Heemtuin gerestaureerd. Nu is de commissie bezig
met het koepeltje. Idee is geopperd om daar verlichting in aan te brengen waar
een tekst van Harry Mulisch geprojecteerd wordt. Lex laat maquette zien. Hij
roept een ieder op te gaan kijken in Eindenhout.
De vergadering bedankt Lex met applaus voor zijn toelichting.
9 Veiligheid en Whats App Buurtpreventie
Jouko Huismans geeft in verband met de afwezigheid van Frederike van Urk
een korte toelichting. Je kunt een app op je telefoon hebben met het doel om
veiligheid in de wijk te vergroten. Wijkraad wil dit gaan faciliteren. Het is heel
eenvoudig om e.e.a. tot stand te brengen; het kan binnen een aantal weken
operationeel zijn. Wel is het noodzakelijk dat iemand als beheerder van de app
optreedt. Jouko vraagt aanwezigen die meer informatie willen hebben of die
als beheerder willen optreden, zich bij hem te melden.
10 Werkgroepen en Commissies (aanwezig tijdens de informatiemarkt)
- Koningsdag commissie: meld je als vrijwilliger!
- Cultuurlijn 2018: de flyer is verspreid.
- Meeuwenoverlast: er zijn allerlei praktische tips beschikbaar.
11 Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Einde vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid
en inbreng. Hij nodigt vervolgens iedereen uit deel te nemen aan de
informatiemarkt.
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