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Wijkraadvergadering op zaterdag 26 februari 2022 

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

 
Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 15.10 uur de vergadering. 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda (allen) 

De notulen van 20 november 2021 en de agenda worden vastgesteld.  

 

3. Datum jaarvergadering  

De jaarvergadering wordt na de gemeenteraadsverkiezing gepland voor woensdag 20 april 2022. 

Dan is ook duidelijk welke positie Hans heeft bij de VVD fractie. 

Er moet ook gezocht worden naar nieuwe wijkraadsleden. Hans kent een dame in de van 

Diemenlaan die mogelijk interesse heeft. 

 

4. Luchtkwaliteit metingen  

Op de Lodewijk Van Deijssellaan is ook een meeteenheid geplaatst die samen met andere 

meeteenheden in Haarlem een aanvulling vormen op het vast opgestelde meetnetwerk. Hopelijk 

wordt duidelijk wat de invloed van de Westelijke Randweg is op de luchtkwaliteit. Het is een 

langdurige meting, zodat nog niet op korte termijn resultaten bekend zullen zijn. 

 

5. Snelfietsroute 

De gemeente heeft nog steeds niet de bewoners geïnformeerd. Hans en Rob hebben een gesprek 

gehad met de wethouder, gebiedsmanager en procesmanager. Er is geen zicht op concrete acties 

van de gemeente. 

Rob heeft contact gehad met de Vervoersregio Amsterdam (Frans Hasselaar) en wacht nog op 

verdere terugkoppeling. Rappel sturen. Aktie Rob. 

Er wordt een WOB verzoek voorbereid. Aktie Hans. 

 

6. Verkeerstelling IJsbaanlaan / parkeerdruk Pim Mulier Sportpark 

De voorgenomen verkeerstelling bij de IJsbaanlaan is stil gelegd vanwege de nu niet 

representatieve situatie met het gebruik van het onverharde terrein voor als test en vaccinatie 

locatie. 

Voor een telling van de parkeerdruk in het Pim Mulier Sportpark is aan de verenigingen om 

inbreng gevraagd. Aktie Hans.  

 

7. Turnhal 

Er zijn commentaar en vragen opgesteld aangaande het Raadsstuk 2022/70488 (aanvraag extra 

krediet en verhogen garantstelling nieuwe turnhal). Geagendeerd op de Cie Ontwikkeling 

vergadering van donderdag 3 maart. Daar zal door 5 personen worden ingesproken. Aktie Hans. 

Als voorbereiding daarop zijn volgende bijeenkomsten gepland: 

- Maandag 28 februari een gesprek met de Rector van het Mendelcollege en fracties. 

- Woensdag 2 maart een bijeenkomst bij Kinheim gepland 
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8. Manifest 

De Manifest werkgroep is volop aan de slag. De eerste versie van het Manifest is naar alle 

wijkraden in Haarlem gestuurd. Duidelijk is dat er veel steun is voor het initiatief. Afgelopen 

donderdag 24 februari is een overleg met politieke fracties geweest. De volgende stap zal nu zijn 

om namens de wijkraden een open gesprek met de Burgemeester en de Gemeente Secretaris aan te 

gaan (binnen 2 weken, voor de verkiezingen). Dit moet voorbereid worden door diverse goede en 

foute “cases” in kaart te brengen om daarmee de wensen van de wijkraden voor verbetering van 

het participatie en inspraak proces duidelijk te maken. Aktie Rob. 

Het doel is dat een nieuwe coalitie dit in haar akkoord gaat meenemen (2e helft maart).  

 

9. Nieuwsbrief 

In de 2e week van maart zal de volgende nieuwsbrief worden uitgebracht. Aktie Hans, Rob.  

 

10. Aanvraag budget 2022 

De aanvraag voor ca. € 3.500 is verstuurd.  

Er zal een voorschot van € 1.500 worden aangevraagd, omdat kosten nu al gaan lopen. Aktie Rob.  

De verantwoording is nog niet afgerond. Aangezien niet het gehele budget voor 2021 is 

opgemaakt ontstaat er nu ruimte voor een onkostenvergoeding aan de wijkraadsleden voor 

telefoon-, internet en distributie van de wijkkrant (werden steeds privé gedragen).  

 

11. Lodewijk van Deijssellaan  is nu Lief en Leed straat  

Er is een budget van € 150 waarmee aan bewoners van de LvDlaan bijv. een bloemetje als welkom 

als nieuwe bewoner kan worden gegeven dit jaar. Beheer van de gelden. Aktie Hans. 

 

12. Sluiting.  

De vergadering wordt om 17.00 gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


