
Verslag wijkraad KZWH 10 juli   

Beantwoorden vragen wijkbewoners: 
De heren van Lohuizen en Hofman waren aanwezig. Zij hebben hun zorg uitgesproken over het 
fietspad Westergracht waar 2-richting verkeer is toegestaan tot aan het spoor en over de ontsluiting 
en vastlopen verkeer EKP terrein. We hebben aangegeven dat we volop met de gemeente in gesprek 
zijn over beide onderwerpen. 

 
Verslag 12 juni: geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
 
Mededelingen: Er is contact geweest tussen Michiel Heule en de heer Zoontjes uit de Hyacintenlaan 
over auto-overlast i.v.m. de school voor bijzonder onderwijs en de kinderopvang. Michiel heeft een 
aantal praktische suggesties gedaan die enerzijds participatie van de school en de ouders betreffen 
en anderzijds van de gemeente. 
 
Gesprek met gemeente over communicatie naar de wijk vanuit gemeente: Paul en David geven aan 
dat het vervelend is om achteraf te lezen dat het gesprek vooral om de communicatie over Plaza 
West ging. Zij waren hier dan graag bij aanwezig geweest. Zie verder de mail van Anne Pauline 
Huizinga. 
 
Vervolgstap Haarlemse Huizenaanpak in het kader van energietransitie: Michiel heeft een voorstel 
geschreven en dat wordt aangenomen. Hij gaat dit verder uitvoeren en subsidie aanvragen bij de 
initiatievenraad. 
 
Website: is nu live, we moeten nog wel wat inhoud produceren. Madeleine gaat hier samen met 
Natascha naar kijken en komt met concept teksten. We moeten nu ook snel met een eerste 
nieuwsbrief komen. Madeleine heeft een concept sponsorbrief geschreven. Zij gaat dit met Bart 
verder oppakken. 
 
Whatsapp groepen: is een lastige klus. Madeleine gaat met Natascha bespreken hoe we dit kunnen 
realiseren. 
 
Gluren bij de buren terugmelding: zie verslag Natascha. David heeft inmiddels contact met 
Ramplaan en Paul gaat Oosterduin doen. 
 
Uitnodigen van derden: begin volgend jaar de ons omringende wijkraden uitnodigen; in september 
de groep van het Stadspark. Hopelijk kunnen we ook snel kennismaken met de nieuwe wethouder. 
 
Update vanuit Meedenkgroep Ontwikkelvisie: de avond was redelijk bezocht, ongeveer 40 mensen, 
waarvan de helft bewoners. Het verkeersonderzoek voor Zuidwest werd gepresenteerd en een 
eerste concept voor de invulling van de Spoorzone. Op beiden kon gereageerd worden. De verdeling 
bebouwing/groen zou met name beter kunnen. rondom het verkeer moeten nog wel enkele flinke 
knooppunten worden aangepakt. Het onderzoek wees uit dat de wijk een groei van 2100 woningen 
eigenlijk niet kan behappen. Alleen helemaal zuidelijk (Randweg/Leidsevaart) is nog wat ruimte voor 
groei. Na de vakantie zal een nieuwe bijeenkomst gepland worden. Er is lof voor de manier waarop 
de gemeente de dialoog zoekt. Het blijft wel lastig dat de 1500 woningen een vaststaand gegeven 
lijkt te zijn. 
 
Update aanpak verkeer Lorentzkade: er komen al kleine verbeteringen, zoals een wit kruis bij 
Lorentzkade/de Ruijterweg, witte markering bij de stoepranden op 5 meter waarbinnen niet 
geparkeerd mag worden. Voorafgaand hieraan gaan we als wijkraad in samenspraak met de 
gemeente flyers uitdelen en aangeven wat de aanleiding is voor dit beleid: dat er eerst 



gewaarschuwd zal gaan worden en daarna pas bekeurd. De verspreiding is beoogd na de 
schoolvakanties. Aansluitend al worden gehandhaafd. 
 
Update projectgroep PW/EKP situatie Westergracht: op 21 augustus is de rechtszaak gepland die is 
aangespannen door de groep Leefbaar. David gaat uitstel aanvragen. Het verweer van de gemeente 
vond de groep Leefbaar teleurstellend. Albert Heijn (Vos) voert haar eigen strijd met de 
projectontwikkelaar. 
 
Update ondernemers meeting: door de geringe belangstelling uitgesteld naar september; Madeleine 
stelt voor dit te koppelen aan de sponsoring. Ze gaat dit met Natascha opnemen. 
 
Update burendag: door de afwezigheid van Maria geen nieuws. 
 
 
De wijkraad is betrokken bij verschillende activiteiten/onderneemt inmiddels op eigen initiatief 

activiteiten: 

datum wie wat wanneer status 

30-1 DS Communicatie over Plaza West doorlopend ok 

30-1 DS Communicatie over schooltuinen Kortenaer doorlopend ok 

30-1 PS Communicatie over ontwikkelingszone Spoorzone doorlopend ok 

13-2 LB Bomen en groen in de wijk doorlopend ok 

03-4 MH Contact Spaarnelanden   

03-4 MV Contact Gemeente algemeen doorlopend ok 

23-5 MH Energietransitie doorlopend ok 

     

 
 
De volgende activiteiten staan nog op onze agenda: Actie box 
 

datum wie wat wanneer status 

30-1 GK Wijkraden onderling bij elkaar 2019  

30-1 MV Bedrijven en zzp-ers meeting najaar  

13-2 MB Troeptrimmen  2019  

03-4 MB Leefstraten  2019  

12-6 MH Gesprek gemeente over verkeer en handhaving 17 sept  

12-6 PS Gesprek met Emmaplein over stadspark 11 sept  

     

 
 
De vergaderingen van de wijkraad vinden in principe elke 2de dinsdag van de maand plaats in 
speeltuin Floragaarde - van Oosten de Bruijnstraat 62 . 
 
Voor 2018 zijn de data : 
11 september 
09 oktober 
13 november 
11 december 
 
 


