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Wijkraadvergadering op dinsdagavond 20 augustus 2021 

Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz, secr, waarn. penn.m), Edwin Funck (lid)  

 

Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 20.10 uur de vergadering. 

 

2. Agenda (allen) 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 2 februari 2021 worden goedgekeurd.  

 

4. Datum jaarvergadering, agenda en uitnodiging 

De jaarvergadering wordt nu gepland op woensdag 6 oktober 2021. Een uitnodiging wordt als 

nieuwsbrief rondgestuurd en op de website geplaatst. Naast de wijkbewoners zullen de volgende 

mensen worden uitgenodigd; Wethouder Michel Rog, Gebiedsverbinder Rizgar Parlak, De 

nieuwe Gebiedsregisseur, Procesmanager Jeroen Bakker, Mendelcollege, Sportverenigingen, 

Sportsupport, politieke partijen voor o.a. het politiek forum. Aktie Hans, Rob 

 

5. Website; Huishoudelijk regelement, bestuurlijke documenten  

Het HHR uit 1994 is aangepast naar aanleiding van de nieuwe verordening op de wijkraden en 

het nieuwe HHR is integraal in de laatste wijkkrant opgenomen. De nieuwe verordening op de 

wijkraden (2021) zal op de website worden gepubliceerd. De naam van de statuten van de 

stichting moet worden aangepast. Aktie Edwin 

 

6. IJsbaanlaan herontwikkeling 

De uitkomst van de Urbanextstudie was dat voorgestelde plannen niet haalbaar zijn. De 

gemeenteraad verwierp het voorstel voor woningen bij de IJsbaanlaan en droeg wethouder 

Roduner op zaken in een breder perspectief te onderzoeken. 

 

7. Ontwikkeling HLC Turnhal 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de vraag voor garantstelling voor de kosten van de bouw 

van de Turnhal. De projectontwikkelaar dient nu zijn aanvraag voor de omgevingsvergunning in 

te dienen. 

 

8. Snelfietsroute, herinrichting Pim Mulierlaan 

Op de voorlopige startnotitie is commentaar gegeven. De procesmanager is Jeroen Bakker. 

 

9. Situatie spoortunneltje 

Op 31 augustus is een bezoek gepland aan het tunneltje met wethouder Rog, iemand van de 

Provincie, iemand van de gemeente Bloemendaal, Prorail. In de SOR2040 wordt nog uitgegaan 

van een tunnel onder het spoor door in het verlengde van de Pim Mulierlaan. Voor Bloemendaal 

is dat een ongewenst plan. Het belang van het spoortunneltje bij station Bloemendaal neemt 

daarmee toe. Er wordt gezocht naar een document met diverse ideeën, welke indertijd als niet 
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haalbaar werden beschouwd. Aktie Hans 

 

10. Stuyvesanttunneltje 

Herstelwerkzaamheden hebben het lekkage probleem niet opgelost. Uit een door BAM 

opgesteld document blijkt geen deugdelijke aanpak. Bij benadering van de Provincie bleek dat 

men zich niet bewust was van de gang van zaken. Dit zal worden onderzocht. Aktie Hans 

 

11. Wijkfeest op Rijklof van Goensplein 

De acties van Le Petit Apéro waren zeer geslaagd. Aan de meisjes van de Krim (Anneke, 

Barbara, Olga) wordt gevraagd naar hun plannen voor het einde van het jaar. Ter vergadering 

wordt de vraag uitgezet. Aktie Rob. 

 

12. Brief naar adverteerders 

Hans zoekt de brief van vorig jaar op en stuurt deze naar Edwin. Aktie Hans 

 

13. Bestemmingsplan Overdelft – Raad van State 

De Raad van State meldt dat nog 6 weken nodig zijn om de uitspraak te doen. 

 

14. Rondvraag 

Rob. Er zijn de nodige onoverzichtelijke verkeerssituaties en een toenemende parkeerdruk in de 

wijk. Hier moet rekening mee worden gehouden bij het maken van plannen. 

Edwin. Heeft een aantal vraag- en zorgpunten opgesteld die worden besproken. 

 

15. Volgende vergadering.  

Rob is komende maand op reis. Mogelijk vindt er geen vergadering meer plaats vóór de 

jaarvergadering.  

 

16. Sluiting.  

De vergadering wordt om 21.35 gesloten. 

 


