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Concept  
 
Aanwezig:  M. Heule-penningmeester, D. Sprong, P. Schouten, M.E. Bisschop.  
 
Afwezig met bericht van verhindering: M. Verspuy-voorzitter, M. Francissen L. Boomsma en N. van 
Grinsven-Admiraal 
 
De heer Heule opent als plaatsvervangend voorzitter de bijeenkomst en heet de bezoekers welkom. 
 
Als belangstellenden zijn aanwezig de heer en mevrouw Schaart, mevrouw S. van Opstal, de heer en 
mevrouw Kruit, mevrouw O. Smit, mevrouw P. Bos, mevrouw M. Coert. 

 

Aandacht wordt gevraagd door de heer en mevrouw Schaart, mevrouw Van Opstal en de heer en 
mevrouw Kruit voor de parkeerproblematiek op met name de Lorentzkade direct vanaf de 
Ruijterweg, als overloop van omliggende wijken met parkeervergunningen. Gevraagd wordt of voor 
deze wijk niet ook vergunningen kunnen worden ingesteld. Verwezen wordt onder meer naar 
parkeerders van elders, maar ook voertuigen als campers en andersoortige auto’s die niet voor 
dagelijks gebruik zijn bestemd. 

 

Betrokken bewoners geattendeerd dat de wijkraad  er niet mee bekend is dat een vergunning wens 
breed gedragen is in de wijk; 

Dat er een goede samenwerking is met Handhaving en dat Handhaving ook actief en constructief 
opereert; 

Dat bewoners overlast via website of telefonisch direct kunnen melden bij Handhaving; 

De wijkraad verzoekt om concrete voorbeelden van adviezen door Bed & Breakfast adressen die 
parkeren op de Lorentzkade actief zouden promoten onder de clientèle. 

 

Mevrouw Coert rapporteerde dat uit onderzoek door haar is gebleken groot draagvlak bestaat in de 
Jan Stuytstraat, Allanstraat en Bisschop Carlierstraat voor het instellen van een Vuurwerkvrije zone. 

De wijkraad geeft aan dat de gemeente zal worden verzocht de op verzoek van het 
Huisdierencentrum in te richten vrijwillige vuurwerkvrije zone daadwerkelijk in te richten. 

 

Besloten gedeelte 

 

• Mevrouw K. Buschman, secretaris van Platform Zuid West geeft een uiteenzetting van de 
opzet van de door wijkraad Klein Zuid-West te organiseren avond in februari 2019 voor het 
stadsdeel, met als onderwerp De Groeiende Stad. 

• Evaluatie informatieavond OZZW d.d. 13 november 2018 en een terugkoppeling van de 
bijeenkomst van de MDG (=meedenkgroep) OZZW, d.d. 29 november 2018. 

• De avond van 13 november voorzag nadrukkelijk in een behoefte, alhoewel niet alle 
aanwezigen tevredengesteld waren met de opzet van het informatieve karakter van de 
avond.  

• Aangaande de ontwikkelvisie zal op 20 december de MDG en petit comité samenkomen voor 
een evaluatie van de concept Ontwikkelvisie alvorens die wordt uitgebracht aan de 
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling (F. Roduner). 
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• Activiteiten voor 2019 

❖ De activiteiten rond de Ruimtelijke ordening spelen ook in 2019 een voorname rol (Plaza 
West en OZZW). 

 

❖ Daarnaast wil de wijkraad ook nadrukkelijk inzetten op de overige onderwerpen 
geformuleerd bij haar start, n.l. sociale cohesie en zorg. 

Maria Elena Bisschop geeft aan daartoe een programma te hebben opgezet voor zowel 
de Geschiedschrijver-, als de Zeehelden buurt, wat op korte termijn zal worden gedeeld 
met de raad. 

• De voorzitter (wnd) bericht aangaande het voornemen van mevrouw Verspuij terug te 
treden als voorzitter van de wijkraad en afscheid te nemen. 

De raad betreurt dit en zal in de januari vergadering een nieuwe voorzitter kiezen uit haar 
midden. 

• De heer Heule bericht in het kader van de energietransitie bezig te zijn een Quick scan op te 
zetten die in samenwerking met de Haarlemse Huizenaanpak (een samenwerking van 
installateurs en aannemingsbedrijven actief met het energiezuinig maken van woningen), 
waarmee huizenbezitters inzicht kunnen krijgen in de noodzakelijke maatregelen om hun 
woning energie zuinig, dan wel energie neutraal te maken. Doel is Q1 2019 dit project te 
laten starten. 

• Inzake ICT (website/communicatie/Whatsapp buurtpreventie) wordt besloten dit door te 
schuiven naar de vergadering van 8 januari 2019, vanwege afwezigheid van mevrouw Van 
Grinsven -Admiraal. 

 

 

 


