
• Notulen vergadering Wijkraad klein zuidwest 
Afwezig met bericht: Madeleine Verspuij, Paul Scholten en David Sprong  

De vergadering wordt voor gezeten door Michiel Heule. 

De voorzitter opent de vergadering. 

1. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 

2. Inloop wijkbewoners en bespreken stand van zaken. 

Er zijn geen wijkbewoners aanwezig vanavond. 

• Melding stand van zaken. 

• Van het bezoek aan Spaarnelanden door Loes Boomsma en Michiel Heule, heeft Loes een verslag 

gemaakt wat iedereen in zijn postvak heeft mogen ontvangen. Kleine aanvulling daarop wat betreft de 

paperbus, deze wordt niet geplaatst door Spaarnelanden. 

Mochten wij er toch een aantal willen aanschaffen dan kan dat door een aanvraag/voorstel te doen bij 

intitiatievenraad onder de noemer infozuil. Zie aanvragen leefbaarheid en initiatiefbudget) Hier is budget 

voor. Natascha neemt dit op zich.  

Boomspiegel adopteren -> zie website 

• Gesprek met de wijkagent.  Dit gesprek heeft plaatsgevonden met Madeleine en Michiel. Zie verslag wat 

eenieder in zijn postvak heeft gekregen.  

Arno de Jonge  heeft een stukje aangeleverd  dat wordt opgenomen in de website hier stelt  hij zichzelf  

voor en noemt een aantal links die van belang zijn. 

Ook bij poging tot inbraak bellen met 112! 

• De app buiten beter werkt erg goed voor het melden van bijv. foutparkeerders. Dit valt wat meer onder 

handhaving. 

• Gesprek met Buurtzorg. Dit heeft plaatsgevonden begin mei, o.l.v. Karin Wissenburg van Buurtzorg 

Haarlem en Marja Francissen vanuit de wijkraad. Hierbij aanwezig waren een aantal vrijwilligers die zich 

hadden opgegeven bij de oprichtingsavond en op Koningsdag. Het was nu meer een oriënterend gesprek 

van wat er allemaal in het verleden is gedaan. 

Natascha heeft nog 2 dames die ook graag betrokken willen worden met Buurtzorg. Zij zullen worden 

uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst. 

• Gesprek met de gemeente over verkeer. Zie verslag Michiel in ieders postvak. 

De hoofdlijnen van 3-4 zijn doorgenomen, m.n. het verkeer op de Westergracht/ Plaza West en de 

Lorentzkade m.n. zijstraten die op de Lorentzkade uitkomen en het slechte zicht. 

Paul Scholten vroeg m.n. aandacht voor de fietsers bij het EPK-terrein, dit is privéterrein dus lastig om 

daar iets aan/mee te doen.  Er is hier een projectteam voor, zij gaan rechtstreeks met Paul 

communiceren. 

Het fietsen daar wordt als wisselend gevaarlijk ervaren. 

Aandachtspunt: het zebrapad op de Westergracht zou meer verlicht moeten worden. 

 

Er is een software programma wat het verkeer van heel NL in kaart brengt, inclusief de gemiddeld 

gereden snelheid in straten en, ongelukken met de verschillende afloop. Hier maakt de gemeente 

Haarlem ook gebruik van.  Die informatie komt van de politie en verzekeraars. Daar wordt naar 

gemonitord en beleid op gemaakt.  Onze buurt komt hier goed uit qua veiligheid.  

Is er de bereidheid om te veranderen? Dan is de vraag wat zijn de kosten? 

Herinrichting van de Lorentzkade staat de komende jaren niet op de agenda. De gemeente onderkent de 
zorgen van de bewoners en wil daarop actie ondernemen. Hierbij wordt een afweging gemaakt van risico 
en kosten. 
Er gaat geflyerd worden om de buurt te informeren om de hoeken vrij te houden en hoe dat te 
handhaven. Er zouden witte vlakken van ongeveer 5 meter van de hoek waar men niet mag parkeren. 
Vervolgens wordt gehandhaafd, voorafgegaan door waarschuwingen. 
Op de Ruiterweg komt een wit kruis om de T-splitsing vrij te houden. 

 

De bereikbaarheid van de wijk zou ook een aandachtspunt moeten worden. Een groen golf vanaf de 

Schipholweg. Ook vanuit milieu oogpunt zou dit ook een positief punt zijn. 

 

3. Ter kennisname/goedkeuring 

• Verslag 24 april, is goedgekeurd. 



De notulen worden goedgekeurd nadat de concept notulen naar iedereen toegezonden zijn en de 

verbeteringen zijn aangebracht, dan kunnen ze  doorgezonden worden naar de gemeente en anderen 

belanghebbende. 

• 3 juli naar Haarlemse Huizenaanpak in het kader van energietransitie. De  bijeenkomst start om 19.30u 

adres: Claes Tillyweg  Waarderpolder.  

De bijeenkomst/informatieavond gaat over de mogelijkheden voor energiebesparing. De informatie 

hierover kan op de website geplaats worden. 

Op de lange termijn: stadsverwarming, Haarlem zou 3 warmtenetten willen, in Schalkwijk/ Haarlem 

noord en Haarlem zuidwest. Om dit te kunnen inventariseren is een grondboring nodig, dit is een 

kostbare zaak. Waarschijnlijk gaat dit in het 3de of 4de kwartaal plaatsvinden.  

De energiebesparende maatregelen worden eerst toegepast in de nieuwbouw en renovatie. 

Michiel heeft ook contact met een bewoner uit het Ramplaankwartier die bezig is met het uitzoeken hoe 

of  het warmtenet geïmplementeerd kan worden. Michiel houdt ons op de hoogte. 

 

• HD digitaal. Er is een digitaal abonnement. Inlog gegevens volgen  

• Lief en leed. Natascha is inmiddels bevallen van een mooi meisje Juna Linn. Zij heeft namens het bestuur 

van de wijkraad een setje kleding gekregen. 

David is weer thuis en moet nog wel goed opknappen.  

 

• Ter bespreking 

• Actie box wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld. 

• Troep trimmen was al geweest, volgend jaar beter. 

• Een buurtbewoner had aangegeven dat de wijk 100 jaar bestaat, Maria gaat deze mevrouw een mail sturen dat zij 
contact kan op nemen met de betreffende wethouder die hier over gaat.  

• Burendag, Maria is hier druk mee bezig. De subsidie aanvraag kan per juli worden ingediend. 
Maria wil bekijken of dit voor meerdere punten in de wijk kan worden aangevraagd. Ook gaat zij inventariseren of 
de buurtbewoners hier iets mee willen, door flyers in de bus te doen in de buurt. 
Natascha weet nog 2 mensen bij haar in de buurt die hier ook actief mee bezig zijn, zij geeft de namen door aan 
Maria zodat zij ze kan benaderen. 

• De leefstraat, je zou dan voor een periode van 3 maanden een gedeelte van de straat kunnen afsluiten. Meestal is 
dit in het voorjaar of in de zomer omdat er dan meer buitenactiviteiten zijn. Dit is een vrij lange periode, Maria 
gaat informeren of dat ook korter kan. Dit punt schuift door naar 2019, zodoende is er voldoende tijd om   

• dit uit te zoeken. 
Wij zijn nu soms te laat met aanvragen van de subsidie. 

• 13 juni is het nationale buitenspeeldag bij Floragaarde, ook hier heeft Maria zich bezig gehouden met de 
organisatie. Voor volgend jaar proberen het op meerdere plekken te organiseren. 

• Gluren bij de buren: Loes wil graag naar Welgelegen 
Michiel gaat naar Garenkokerskade 

   Natascha gaat naar Bos en Vaart 
   Madeleine wil graag naar de Leidse buurt 
   Maria naar de Koninginnebuurt 
   Marja gaat naar de Vijfhoek 
    Voor David en Paul zijn nog het Ramplaan en Oosterduin. 
 Graag op de desbetreffende website kijken wanneer de vergaderingen plaats vinden. Kijken hoe het daar aan toe 
gaat, een gesprekje met de voorzitter en vragen wat hun drie succesnummer zijn/ zijn geweest. 

• Informatienota rapportage woningbouw 2018 en Dashboard ontwikkelzone. 
Haarlem wil in de periode 2018-2040  ca 15.000 woningen erbij bouwen. De provincie legt dit feitelijk op. 

• Het zwaartepunt van de sociale woningbouw ligt in Schalkwijk en Haarlem Oost. De sociale woningbouw die nu 
staat gepland  verschuift naar Zuidwest (spoorzone) en Haarlem Noord. 
Naar de mening van de Wijkraad staan er verhoudingsgewijs teveel sociale woningen in de wijk gepland. De zorg 
is onevenredige belasting van de drie betrokken buurten. 
Donderdag 21 is er een bijeenkomst, Michiel en Loes gaan hier naar toe. 

• Website. 
Niet iedereen kan inloggen, de link wordt per mail gestuurd zodat het WW makkelijk te kopiëren is naar de site. 
Er is gezamenlijk naar gekeken. 
Qua kleur is het wel rustig en mooi. 
De foto’s worden doorgenomen en er worden wat foto’s gewisseld. Natascha zou graag Geel-Wit erin zien omdat 
deze voetbalclub o.a. ook bepalend is voor de wijk. 
Overzicht projectenbalk, liever een andere benaming. Thema op iets dergelijks zou de lading beter dekken. 
De onderwerpen allemaal dezelfde grote qua balkje. 



De foto’s van de bestuursleden mogen wel een stuk kleiner. 
De groene DOT’s voor nieuws 
De agenda graag met bulletpoints i.p.v. een agenda die er erg leeg uitziet. 

Voor de volgende vergadering agenda punten die echt besproken moeten worden. Dit kost minder tijd, en misschien 

moeten wij onze ambitie wat bijstellen. Beter 2 of 3 projecten goed dan een heleboel half.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


