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Concept verslag wijkraadvergadering KZWH 16 september 2019  
20.00 - 22.30  uur: 

Trionk (Van Oosten de Bruijnstraat 60) 

• 20.00 uur    Aanvang vergadering 
Aanwezig: Hilde Prins, Peter Caspers, Paul Schouten, penningmeester, Maria Elena 

Bisschops, David Sprong, secretaris en Michiel Heule, voorzitter 

Afwezig met bericht van verhindering: Agnes Schreurs 

• 20.00 – 20.15  Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad. 
Er zijn geen belangstellenden. 

• 20.30 uur  Besloten bijeenkomst wijkraadbestuur 
▪ Vaststelling agenda, hierop zijn geen wijzigingen. 

▪ Verslag vergadering van 11 juni 2019, het verslag wordt goedgekeurd. 

▪ Margareth Coert wordt verwelkomd als nieuw wijkraadslid.  

▪ Michiel signaleert de onvolkomen wijzere van notuleren de afgelopen 

maanden. Heeft daartoe een offerte gevraagd bij Notuleer service. Margareth 

geeft aan ervaren te zijn in het maken van vergaderverslagen en bereid te zijn 

die taak op zich te nemen. 

▪ De volgende speerpunten voor de wijkraad worden geformuleerd: 
▪ Ouderen integratie maar ook jongeren en volwassenen. 

▪ Groen / onderhoud  / beheer. 

▪ Technische staat / onderhoud infrastructuur 

▪ Contacten met gemeente 

▪ Projecten: Nieuwbouw / Ontwikkelzone Zuid/west  en Plaza west. 

▪ Wijkkrant: (model van de Koninginnebuurt)- Opzet:vulling - manier van 

verspreiding (actie Paul & Michiel). 

▪ In verband met de terugtreding van David als secretaris neemt Michiel het 

beheer van de mailbox en aanverwante secretariële zaken waar. 

▪ Voortgang OZZW. Korte update van Paul aangaande de status. 

▪ Vaststelling definitieve visie door college na kennisname/verwerking 

van de zienswijze van respondenten; 

▪ Gelijktijdig opheffen van de MDG (Meedenkgroep) 

▪ Raadsbehandeling van de OZZW ter vaststelling in 11-2019 

▪ Gesprek door een afvaardiging van de MDG met de collegepartijen 

inzake de pijnpunten binnen de concept visie OZZW. 
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▪ Tussentijdse bijeenkomst van Stadmakers in Pelgrimkerk bood geen 

relevant nieuws. 

▪ Voorbereiding jaarvergadering  

▪ Locatie Kantine Geel/Wit; datum 12 november 2019, 20.00 (Paul) 

▪ Als onderwerpen voor de jaarvergadering worden de navolgende 

suggesties gedaan: 

▪ Uitnodiging van de wijkagent o.m. vanwege de vele meldingen 

aangaande inbraak. In de achterliggende periode. Is ook een 

publiekstrekker. (Michiel) 

▪ Uitnodigen van de organisatie Urban Sync die door Hoorne Vastgoed is 

ingeschakeld om bij de wijkbewoners te inventariseren waaraan 

behoefte is in de nieuw te ontwikkelen delen van de wijk. (Michiel) 

▪ Gemeente platform geven om buurt te updaten over OZZW 

(proces)(Paul) 

▪ Groenvoorziening in en infrastructuur van de wijk, o.a. 
▪ Inzake het stadspark is Maria is gevraagd in de stuurgroep. 

Voor het park staan 5 mogelijke uitvoeringen staan op papier.  (Deze info 
wordt niet gedeeld met de wijkraad) 
25 september komt er een info bijeenkomst voor de buurt (heel klein 
kringetje). 
Wijkraad vindt dat dit moet worden gedeeld met de hele wijk  
een brief verzonden aan de betreffende commissie die de lucht heeft 

geklaard voor wat betreft de deelname van onze wijkraadsleden. 

▪ Hilde en Paul doen verslag van de bijeenkomst met Spaarnelanden. 

Inzake te plaatsen nieuwe vuil containers wordt in afwijking tot wat nu 

het geval is , het uitgangspunt bovengronds plaatsen en waar mogelijk 

ondergronds. Het onder de grond plaatsen is een wens van de politiek, 

waaraan door Spaarnelanden geen uitvoering wordt gegeven. Paul 

maakt een bespreekverslag en zal dat toezenden aan Spaarnelanden. 

▪ Boomspiegels kunnen door bewoners worden geadopteerd en 

daarmee zelf bijgehouden. Wanneer dat niet in overleg met 

Spaarnelanden gaat c.q. bij hen bekend is kunnen dergelijke 

boomspiegels ontdaan worden van beplanting. 

▪ Hilde meldt dat haar meldingen bij het Meldpunt worden opgevolgd. 

▪ Hilde stelt voor samen met Peter hun aandacht en werkzaamheden 

inzake het wijkraadsgebied vorm te geven in een MGP (Meerjarig 

Gebiedsprogramma) met inventarisatie-/wensenlijst en jaartallen van 

uitvoering. 

▪ Aan de voorbereidende wijkschouw van 21 juni 2019 namen Peter 

Caspers, Hilde Prins en Michiel Heule deel samen met Barbara 
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Munnekes van Spaarnelanden, Machiel Bom en Moira Faber van 

gemeente Haarlem. 

 

▪ Rondvraag:  

Maria zou graag promotie- en communicatiemateriaal ter beschikking hebben 

voor een stand bij infomarkten. 

Tot slot bedankt Michiel David Sprong voor zijn inzet de afgelopen anderhalf jaar naar 

aanleiding van zijn noodgedwongen besluit te moeten stoppen met het wijkraadswerk. Dit 

laatste vanwege zijn nieuwe baan met bijbehorende opleiding.  

Volgende vergadering 14 oktober 20.00 Trionk 

• 22.30 uur  Afsluiting   
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