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Wijkraadvergadering op zaterdagmiddag 11 juli 2020 

Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz), Marieke Lemmers (penn.m.), 

Edwin Funck (website beheerder),  

 

Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 16.08 uur de vergadering. 

 

2. Agenda (allen) 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 13 april 2020 worden goedgekeurd en zullen aan allen worden toegestuurd.  

 

4. Introductie nieuwe penningmeester 

Marieke Lemmers introduceert zichzelf. Zij zal de financiële administratie van de wijkraad en 

de Stichting als penningmeester op zich nemen. 

Op de jaarvergadering heeft de kascommissie verzocht de financiën van de wijkraad en de 

stichting gescheiden zichtbaar te maken. 

De overdracht van de rekening is mislukt door een fout bij ING met het wachtwoord. De 

procedure moet nog een keer worden doorlopen. 

 

5. Financiën 2020 

De meeste kosten worden gemaakt voor de wijkkrant.  Er is nog voldoende budget beschikbaar.  

Voor het zomerfeest wordt altijd apart budget aangevraagd uit het leefbaarheid- en 

initiatievenbudget van de gemeente. 

 

6. Vervolg Jaarvergadering 3 maart 2020 

De jaarvergadering was goed bezocht en is goed verlopen. Het politiek forum ging mee in de 

noodzaak van renovatie van het spoortunneltje. Deze voldoet niet aan de huidige eisen voor een 

fietstunnel. Met de gemeenteraad is een motie in voorbereiding om hier een voorstel voor in te 

dienen. 

 

7. Stand van zaken IJsbaanlaan herontwikkeling 

In de online vergadering van de klankbordgroep heeft Urbanext haar eerste analyse 

gepresenteerd. Nu moeten ze varianten ontwikkelen en middels modelleren zien of die 

haaalbaar zijn. 

 

8. Mogelijkheden monumentale bomen en “tiny forest”. 

In de wijk zijn 6 monumentale bomen. Komende week komt een specialist bomen bekijken die 

mogelijk worden toegevoegd. Overwogen wordt om de heer Post hierbij te betrekken. 

  

9. Stand van zaken werkgroep Pim Mulierlaan / turnhal HLC 

In de gemeenteraad is de startnotitie van de wethouder voor een turnhal goedgekeurd inclusief 

alle fouten die er in staan. HLC heeft het voortouw om met een goed plan te komen. De 

wethouder heeft gezegd daarmee nog niet bekend te zijn.  
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Als voorzitter van de wg Herinrichting Pim Mulierlaan heeft de wijkraad om een onderhoud met 

de wethouder gevraagd. Helaas is hier niet op gereageerd.  

HLC is gestart met het opzetten van een klankbordgroep. Hans neemt daaraan deel. Eerste 

bijeenkomst is gepland op 21 augustus. 

 

10. Renovatie spoortunnel station Bloemendaal 

Momenteel wordt het in het vorige jaar geplande onderhoud uitgevoerd aan zowel de Haarlemse 

als de Bloemendaalse kant.  

Vanwege de krappe doorgang hebben er al twee ongelukken plaats gevonden. Een bewoner uit 

de J.P. Coenlaan heeft of de Facebook pagina van de wijkraad daar melding van gemaakt. 

Vanuit de wijkraad is medeleven betuigd. De wijkagent is ook over de situatie op de hoogte 

gesteld.  

 

11. Snelfietsroute Lodewijk van Deysellaan 

Door de provincie is de wens van een snelfietsroute gestart. Goudappel Coffeng heeft in 2017 

hier al in een rapport melding van gemaakt. In 2018 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. 

Bij de gemeente Haarlem heeft een procesmanager opdracht gekregen om aanleg van het deel 

van de “snelfietsroute” van de Orionbrug naar de Stuyvesantbrug te gaan realiseren. 

De wijkraad heeft een officieel WOB-verzoek ingediend om te achterhalen hoe deze opdracht 

werkelijk tot stand is gekomen. 

 

12. Ontwikkelingen geluidscherm Jan Pieterszoon Coenlaan 

De goedgekeurde stedenbouwkundige visie is door de gemeente naar Movaris/Prorail gestuurd. 

Er wordt nu op reactie gewacht. 

De stedenbouwkundige visie zal op de website van de wijkraad worden geplaatst. 

 

13. WBO 

De voorzitter van het WBO heeft zijn functie neergelegd. Hiermee staat het WBO op non-actief. 

 

14. Zomerfeest 

Het feestcomité heeft besloten het zomerfeest niet door te laten gaan. 

 

15. Nieuwsbrief 

De zomer nieuwsbrief zal vandaag bij de bewoners worden bezorgd.  

 

16. Website 

Op de website zijn nu de nodige documenten gepubliceerd, zodat deze een nuttige en 

aantrekkelijke informatiebron wordt. Het bezoek van de website is gestegen.  

 

17. Rondvraag 

Geen. 

 

18. Sluiting om 17.20 uur.  

De volgende vergadering zal in september zijn. 

 


