1. Welkom
Aanwezigen: 45 personen: 37 wijkbewoners, 6 wijkraadleden, 3 gemeenteambtenaren
De voorzitter van de wijkraad Vic van den Broek d’Obrenan stelt zich voor en heet iedereen welkom en
geeft kort enkele instructies wat betreft deze online vergadering. Vanwege Corona is helaas een hoop niet
doorgegaan maar de vergaderingen van de wijkraad zijn gewoon maandelijks doorgegaan. Speciaal welkom
voor ‘gebiedsverbinder’ Mirjam Boxhoorn en wethouder Floor Roduner.

2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2019
Het verslag van de jaarvergadering 2019 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmerkingen. Besluit:
de vergadering keurt het verslag van de jaarvergadering 2019 ongewijzigd vast.
In 2020 is vanwege de Coronacrisis geen jaarvergadering geweest en er is dus ook geen verslag over 2020.

3. Samenstelling wijkraad 2020
Vic stelt de de wijkraad voor. Vic van den Broek d’Obrenan, voorzitter, Secretaris, vacature, Lex Rietveld,
projecten en contacten gemeente, Douwe van Keulen financiën, Ernst van den Broek sponsoring, veiligheid
en mobiliteit en Frederike van Urk en Victorine Egter van Wissekerke, communicatie. Feeke Schulpen en
Lize Martin hebben de wijkraad helaas verlaten en worden bedankt voor hun werk.
De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld

4. Financiën 2020: Jaaroverzicht 2020, oordeel kascommissie
Penningmeester Douwe van Keulen geeft aan dat er weinig te melden is betreft de financiën omdat er sinds
de nieuwjaarsborrel eigenlijk geen activiteiten zijn geweest vanwege de Coronacrisis. Ondanks het
afgelasten van de Cultuurlijn zijn daar nog enige kosten gemaakt. Veel subsidie is daarom teruggestort. Er is
over 2020 een negatieve impact van 715 EUR in verband met gebrek aan inkomsten.
Ivo de Bruijn van de Kas Commissie heeft verder geen opmerkingen op het financiële overzicht.
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5. Financiën 2021: Begroting 2021 / décharge kascommissie / samenstelling
kascommissie 2021
Cultuurlijn in 2021 gaat niet door en Koningsdag slechts met een beperkt programma. Decharge
Kascommissie: de kascommissie geeft haar goedkeuring aan de financiën van de wijkraad over 2020 en
2021.

6. Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2021
Samenstelling wijkraad 2021 blijft hetzelfde. Wel zal Douwe van Keulen op termijn vertrekken in verband
met zijn verhuizing. Verder zal Ivo de Bruijn, nu nog lid van de kascommissie, de wijkraad komen
versterken. De leden stellen zich voor. Vic geeft aan dat de wijkraad nog graag nieuwe leden zou willen
verwelkomen.

7. Wijkcontract i.h.k.v. democratisch experiment – gemeente Haarlem
Het wijkcontract is een initiatief geweest in het kader van het gemeentelijke programma “Nieuwe
Democratie”. Floor Roduner (wethouder, verantwoordelijk voor Haarlem ZW) geeft een korte toelichting.
Idee is om met dit experiment meer betrokkenheid te creëren bij de bewoners van de wijken met de
politiek en vice versa. Het wijkcontract geeft de afspraken weer wat betreft de samenwerking van de
bewoners met de gemeente. Mirjam Boxhoorn geeft een korte toelichting op de Grondwaterproblematiek.
Tweede traject is “De Groene Kroon”. Het helpen met verduurzamen is ingewikkelder in de Bosch en Vaart
door het type huis dat hier staat. De Groene Kroon kan hier helpen bij het ondersteunen van de wijk en
haar bewoners.

8. Grondwateronderzoek
In een eerder onderzoek is vastgesteld dat het drainagesysteem, behalve in het zuidelijk deel, goed werkt in
de openbare ruimte maar tekortschiet op particulier terrein. Met als gevolg wateroverlast in de tuinen en
kruipruimtes onder de huizen. In droge periodes dreigt droogstand van de paalfundering.
De Gemeente heeft het ingenieursbureau Wareco de opdracht gegeven naar oplossingen te zoeken. De
wijkraad treedt, samen met enkele wijkbewoners, op als gesprekspartner. Aan alle bewoners zal worden
gevraagd informatie aan te leveren over mogelijke grondwater en funderingsproblemen. Daarnaast zal aan
een aantal bewoners worden gevraagd een peilbuis in de (achter)tuin te plaatsen en regelmatig uit te
lezen.
Alle bewoners zullen over het resultaat van het onderzoek per bewonersbrief worden geïnformeerd.

Wijkraad Bosch & Vaart
Secretariaat:
www.boschenvaart.nl
info@boschenvaart.nl
2/4

9. De Groene Kroon
Lucas Land van “De Groene Kroon” geeft een toelichting op hun plannen. Deze zijn ook in samenwerking
gemaakt met de Koninginnebuurt. Groene Kroon gaat helpen bij het duurzaam verbouwen dmv assistentie
bij onderhoudsplannen en met energie coaches. Isoleren is een prioriteit. Na isolatie is er ruimte voor
vervolgstappen.

10. Verkeer
De wijkraad werkt samen met de Stichting STEL op het gebied van verkeersproblematiek. Doel is dat STEL
de wijkraden voedt met informatie over verkeersplannen in Haarlem. Punt van zorg is ook de ontwikkeling
van veel nieuwe woningen in Haarlem Zuidwest. Dit zal leiden tot nog meer verkeer, gezien het
(voorlopig) afblazen van een tunnel onder het Spaarne. Op dit moment is de wijkraad bezig met het
formuleren van input op het Haarlemse Mobiliteitsvisie. Doel is om Haarlemmers meer op de fiets te
krijgen etc om de mobiliteit per auto terug te dringen.

11. Communicatie
Frederike en Victorine geven uitleg over het maken van de Kroniek, de wijkkrant en over de achtergronden
van de interviews en welke mededelingen er normaal gesproken in komen. Schrijvers van input voor
onderwerpen zijn van harte welkom!

12. Evenementen 2021
Koningsdag
Koningsdag is vorig jaar niet doorgegaan, in 2021 gaat Koningsdag wel door met een aangepast
programma. Arthur van de Koningsdag commissie geeft een korte toelichting. Er zal een flyer worden
rondgestuurd in de buurt en ons eigen “Koningspaar” zal een rondtoer door de buurt maken.

12. Rondvraag
Er is een vraag over het speelzand bij het speeltuintje bij het Sancta Maria. Er zijn plannen om ook daar het
zand weg te halen ivm hygiëne en te vervangen door tegels. Een oproep om het zand te laten liggen.
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13. Sluiting
Vic sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen.
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