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Wijkraadvergadering op zondag 7 augustus 2022 

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

 
Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 14.05 uur de vergadering. 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 

De notulen van 19 juni 2022 en de agenda worden vast gesteld.  

 

3. Mededelingen  

Bij de gemeente is Maarten van Haasteren als nieuwe directeur CIO en heeft Haarlem-Noord in 

zijn portefeuille gekregen. 

Uit e-mail wisseling met het hoofd van de afdeling DIA blijkt dat de gemeente onvoldoende op de 

hoogte is van de actuele situatie van wijk de Krim.  

Een ambtenaar heeft op aandringen van de voorzitter een brief boven water gehaald uit 1968 

waarin de ‘van Outshoornlaan’ op een verkeerde wijze is geduid. Door de opeenstapeling van dit 

soort ‘kleine’ fouten bevatten formele documenten (bijv. een startnotitie) onjuiste informatie. Door 

vaststelling van dergelijke documenten gaan mensen in hun werk er ten onrechte van uit dat zij 

met actuele en juiste informatie te maken hebben. Ondanks rappel van de wijkraad hierop, o.a. 

door inspreken, wordt er geen gehoor aan gegeven om de onjuistheden bij te stellen. Er vindt dan 

ook besluitvorming voor belangrijke ontwikkelingen voor de wijk plaats op grond van onjuiste 

informatie. Het werk van de wijkraad wordt hier onevenredig door bemoeilijkt. 

 

4. Nieuwsbrief Zomer 2022  

Deze nieuwsbrief is net bezorgd bij de bewoners. Vanwege lopende ontwikkelingen voor tunrhal 

en doorfietsroute wordt verwacht dat in september al een volgende nieuwsbrief zal worden 

uitgebracht. 

 

5. Financiën en adverteerders  

Door 5 van de 10 adverteerders is nu de advertentiebijdrage voldaan. Vanwege stijgende 

drukkosten stelt de voorzitter voor de bijdrage voor 2023 met € 10,- te verhogen. Dit wordt voor 

akkoord bevonden. Door opzegging van een adverteerder zal een nieuwe adverteerder worden 

gezocht. Aktie Hans.  

 

6. Upgrade website 

De presentatie van de wijkraad moet de actuele samenstelling als eerste laten zien. 

Onder wijkraad moeten het huishoudelijk reglement, agenda en verslagen van 

bestuursvergaderingen en de jaarvergadering worden geplaats. Onder documenten moet er 

gemakkelijker naar relevante documenten kunnen worden gezocht. Informatie over belangrijke 

onderwerpen en lopende ontwikkelingen moet direct vindbaar zijn. Aktie Edwin 

 

7. Communicatie met de bewoners 

Het idee wordt besproken om naast de gedrukte nieuwsbrief ook een digitale nieuwsbrief op te 

zetten waarop bewoners zich kunnen aanmelden (en ook weer kunnen afmelden). De 

webbeheerder geeft aan dat hier diverse mogelijkheden zijn. In het najaar zal dit punt weer op de 
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agenda worden gezet. De prioriteit is nu om een verbeterslag voor de huidige website te maken. 

 

8. Rondvraag 

geen. 

 

9. Sluiting en volgende vergadering.  

De vergadering wordt om 15.35 gesloten. 

Een volgende vergadering zal na de zomervakantie worden gepland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


