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CONCEPT Verslag jaarvergadering wijkraad Bosch & Vaart 27 maart 2022 
 
1. Welkom  
Aanwezigen: ongeveer 37 personen: [27] wijkbewoners en, 9 wijkraadleden en1 gemeenteambtenaar. 
De voorzitter van de wijkraad Vic van den Broek d’Obrenan stelt zich voor en heet iedereen welkom. Speciaal 
welkom voor ‘gebiedsverbinder’ Mirjam Boxhoorn en uiteraard de aanwezigen in de zaal Voor aanvang van de 
jaarvergadering is een enquête rondgestuurd met wat vragen over hoe bewoners graag zouden zien hoe de wijkraad 
het bijzondere karakter van de wijk kan behouden. Bewoners worden bedankt voor het invullen van de enquête (>60 
bewoners).  

 
2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2021 
Het verslag van de jaarvergadering 2021 is gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmerkingen. Besluit: de 
vergadering keurt het verslag van de jaarvergadering 2021 ongewijzigd vast. 

 
3. Samenstelling wijkraad 2020 
Vic stelt de de wijkraad voor. Vic van den Broek d’Obrenan, voorzitter, Lex Rietveld, projecten en contacten 
gemeente, Douwe van Keulen financiën, Ernst van den Broek sponsoring, mobiliteit en veiligheid,  Frederike van Urk 
Communicatie en veiligheid, Ivo Bruijn beoogd nieuwe voorzitter en Victorine Egter van Wissekerke, communicatie. 
We nemen vandaag na 13 jaar afscheid van Lex en na 7 jaar van Douwe. We bedanken beiden voor hun inzet de 
afgelopen jaren. 
Ook speciale dank aan Jutta Swakowski en Sjaak Joziasse voor het organiseren van de koffie ochtenden de afgelopen 
7 jaar.  
De legitimiteit van de wijkraad wordt vastgesteld. 

 
5. Terugblik 2021 - deel 2022 
Door Corona zijn er geen bijeenkomsten geweest, geen nieuwjaarsborrel, geen Cultuurlijn, geen kerstzingen etc. etc. 
Wel is er het wijkcontract afgesloten! 
Andreas Dominik van “De Groene Kroon” geeft een toelichting op de activiteiten van de vereniging. 13 april a.s. is er 
een fysieke bijeenkomst in het Sancta om 20:30 over het verduurzamen van woningen door middel van onder meer 
warmtepompen. Energiecoaches zoals hij kunnen worden uitgenodigd om mogelijkheden te bespreken. Er zijn 
inmiddels 100 leden. 
Lex geeft een update over de grondwater problematiek. Bureau Wareco heeft een rapport opgeleverd met als 
conclusie dat het grondwaterpeil binnen de openbare ruimte op orde is, maar rondom de huizen, op privéterrein, is 
de situatie problematischer. Te nat is een probleem, maar te droog misschien nog wel meer. De coördinatie en 
voortgang van dit project is nu lastiger aangezien er een bestuurswisseling is. Lex bedankt iedereen voor de fijne 
samenwerking. 
Mobiliteit & Parkeren: De gemeente Haarlem is druk bezig met beleidsnota’s op het gebied van mobiliteit. De 
wijkraad geeft hier input aan. De wijkraad neemt deel aan “Haarlem Klem” (STEL) een initiatief samen met de 
Koninginnebuurt die één keer per 6 weken een (online) bijeenkomst organiseert. 
Wat betreft betaald parkeren wordt er voor de zomer een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Eerder is een 
dergelijke bijeenkomst georganiseerd voor de Koninginnebuurt. 
Gelukkig hebben er 2 evenementen doorgang kunnen vinden: Koningsdag “per straat” en de “Indian Summer” borrel.  
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5. Financiën 2021: Jaaroverzicht 2021, oordeel kascommissie  
Penningmeester Douwe van Keulen geeft aan dat er weinig te melden is betreft de financiën omdat er niet veel 
gebeurd is vanwege de Coronacrisis. Koningsdag heeft het nodige opgeleverd waardoor we weer de koffie 
ochtenden hebben kunnen sponseren. Van de EUR 4800 subsidie is er EUR 2800 gebruikt. Komend jaar zullen de 
uitgaven substantiëler zijn omdat de Cultuurlijn weer door zal gaan. 
De wijkraad wil werkzaamheden rond “de Kroniek” en de website meer uitbesteden. Daarnaast zal er een nieuwe 
website worden ontworpen in samenwerking met stichting MEO. Hiervoor worden eenmalig extra kosten gemaakt. 
Dit jaar waren kosten website en Kroniek EUR 2700 (begroot 2500). Raoul Hagens zal het penningmeesterschap op 
zich nemen maar is nu nog lid Kas Commissie. Raoul heeft in fysieke vorm de relevante dossiers gekregen van 
Douwe. 
Raoul Hagens van de Kas Commissie heeft verder geen opmerkingen op het financiële overzicht. 
 
6. Financiën 2022: Begroting 2022/ décharge  
kascommissie/ samenstelling kascommissie 2022 
Décharge Kascommissie: de kascommissie geeft haar goedkeuring aan de financiën van de wijkraad over 2021 en 
2022.  

 
7. Décharge wijkraad/ Samenstelling wijkraad 2022 
Samenstelling wijkraad 2022: Douwe van Keulen en Lex Rietveld zullen de wijkraad verlaten. Ze worden bedankt 
voor al hun inzet de afgelopen jaren... Op termijn neemt Ivo Bruijn het voorzitterschap over van Vic. Andere 
nieuwkomers zijn Raoul Hagens (penningmeester) Maarten Santman (secretaris) en Robert Steeg (evenementen) De 
leden stellen zich voor.  
Décharge van de wijkraad over 2021 wordt vastgesteld. 
 
8. Visie wijkraad  
Ivo houdt betoog over de visie van de wijkraad waar de wijkraad intern veel gesprekken over heeft gevoerd. 
Uitgangspunt is “Het behoud van het unieke karakter van onze buurt” ook al verandert de samenstelling van de wijk 
door de internationalisering. 
Er is grote waardering voor de evenementen in de buurt zoals Koningsdag, Cultuurlijn, de borrels maar zeker ook 
voor initiatieven zoals “De Groene Kroon”. 
Er zijn concreet drie speerpunten; 

● Bewaren sociale binding; 

● Het zijn van platform om wijk breed initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld in samenwerking met de 

gemeente en; 

● Het gemeenschappelijk belang te vertegenwoordigen zoals nu bij het recente fietsongeluk maar ook bij 

vraagstukken rondom mobiliteit, veiligheid en sponsoring.  

Dit alles kostenneutraal. 
Fréderike neemt het woord over de enquête. Er zijn 140 reacties op binnengekomen en bewoners zien veiligheid als 
belangrijkste thema. 
De wijkraad doet hier veel mee, bijvoorbeeld tijdens het regelmatige overleg met het Sancta, de overlast rond de 
bankjes die nu zijn weggehaald. 
Er is een vraag over parkeerbeleid. Hier zullen we de wijk ruim op tijd over op de hoogte houden. Vooralsnog nog niet 
concreet. 

http://www.boschenvaart.nl/
mailto:info@boschenvaart.nl


 
 

 
 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

 
 
 pagina  
 

www.boschenvaart.nl 
info@boschenvaart.nl 

  

 

3 / 3 

Ernst voegt hier nog aan toe dat er whatsapp groepen zijn, we meewerken aan een onderzoek over inbraken en het 
regelmatige contact met de wijkagent. 

 
8. Website 
Victorine vertelt wat meer over de vervanging van de huidige website. Er zal meer werk worden uitbesteed zodat 
Victorine zich meer kan richten op de inhoud van de website en het schrijven. We krijgen een ‘sneak preview’. De 
Kroniek krijgt ook een ‘upgrade’. De Kroniek zal een iets ander formaat krijgen en op duurzamer papier worden 
gedrukt. In september valt de nieuwe Kroniek in de bus. 

 
9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en 
vraagt nogmaals om vrijwilligers. Daar is altijd plek voor. Zij nodigt vervolgens iedereen uit deel te nemen aan het 
buurtdiner.  
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