Kort verslag van de Wijkraad van 13 februari 2019
Aanwezig:
Niko Buiten
Machteld Mager
Edo
Ruud Janssen
Anneke Heule
Miekeline de Smits
Marjon Middelbeek
Ingrid Hamer (gebiedsverbinder)
Louise van Zetten (Hart voor Haarlem)
Marianne Wanders, bestuurslid
Theo Vermey, bestuurslid
Maartje Breed, bestuurslid
Aart Meyles, voorzitter bestuur
Yvonne Franken, penningmeester bestuur
Dick Rasenberg, secretaris bestuur
1.

Aart opent en stelt de agenda ongewijzigd vast

2.

Terugkoppeling bijeenkomst Wijkraad van 12 december 2019
Geen bijzonderheden, het verslag staat op de site

3.

Informatie
Wijkagent Moustafa Kademir geeft aan dat hij beperkt is in het geven van
mededelingen over de Wijk, deze zouden immer herleidbaar kunnen zijn tot
personen. Dat kan niet.
De criminaliteit valt overigens mee in de Burgwal. Net als in heel Haarlem neemt
hier wel het aantal fietsdiefstallen toe. Oud en Nieuw verliep redelijk rustig in de
Burgwal. Moustafa komt voortaan één maal per jaar een update geven over het
wel en wee in de Burgwal, gezien door de ogen van de Wijkagent.
Samen hier
De info over Samen hier staat op de site. Het betreft een project om nieuwe
Nederlanders aan elkaar en aan andere Haarlemmers te koppelen
Een volgende keer wordt er iemand uitgenodigd vanuit het sociaal Wijkteam om
hier informatie over te geven.
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De groengroep zoekt een trekker.
Er is veel energie, er zijn veel faciliteiten van de gemeente (subsidie voor
gereedschap en uitvoering door Spaarnelanden), het ontbreekt alleen nog aan
iemand die het stuur pakt. Er staat een oproep op de site. Ingrid Hamer kan
specifieke info aan de groengroep geven en meldt dat de gemeente het groen rond
de eigen voordeur wil faciliteren.
Splitsen van woningen en de aangepaste huisvestingsverordening
De Concept-aanpassing huisvestingsverordening Haarlem: 2017 (Versie 2019) is in
het college van 20/11/18 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak van 2 november
tot 14 december 2018. Momenteel wordt de reactie van het college op de
ingediende zienswijzen opgesteld. Het vaststellen van de aanpassing
huisvestingsverordening staat gepland voor april 2019.
Wanneer de huisvestingsverordening is aangepast wordt het moeilijker om een
woning te splitsen. Onder de 100 vierkante meter kan dit niet meer.
Uit het OOC
Ook in het OOC is nog weer eens geconstateerd dat het raadplegen van bewoners
nog vaak beperkt blijft tot informatievoorzieningen.
Het zou kunnen helpen wanneer de gemeente iets meer doet aan het managen van
de verwachtingen. Waar zitten we in het proces, wat zijn de verwachtingen over en
weer en wanneer wordt er finaal besloten.
Voorbereiden stichting voor de Wijkraad
Aart, Yvonne en Dick zitten binnenkort bij de notaris om de stichting voor de
Wijkraad voor te bereiden. Na deze bijeenkomst is er een concept (naar Haarlems
model) dat in het bestuur besproken zal worden. Daarna wordt er gepasseerd. Er is
aandacht voor de bestuursaansprakelijkheid.
4.

Vrachtverkeer in de Burgwal
Afgesproken wordt om in april in gesprek te gaan met bewoners over het
vrachtverkeer in de Burgwal.

5.

2018- 2019 in €- tjes
Het overzicht van uitgaven over 2018 wordt toegelicht door Yvonne. De
organisatoren van het Winter- en zomer Wijkdiner hebben dit jaar zelf subsidie
aangevraagd. Het bedrag dat over is gaat terug naar de gemeente. De
kascommissie moet nog bij elkaar komen. Pas daarna gaat de verantwoording naar
de gemeente. De raming voor 2019 laat een behoorlijke inzet zien op
communicatie en is akkoord. Het bestuur werkt deze verder uit. De inkomsten voor
2019 vallen iets lager uit, de berekening is goed toegepast.
Ook de raming voor 2019 wordt op de site geplaatst.

6.

Thema ‘Nieuwe democratie’
Het gesprek hierover wordt gemeente breed gevoerd tijdens een bijeenkomst in de
Pletterij en in verschillende rondes van stadsgesprekken. Voor de stadsgesprekken
zijn Wijkraadsleden uitgenodigd. Aart en Dick zijn er voor de Burgwal bij geweest.
Tijdens de bijeenkomst in de Pletterij is ook informatie uit andere steden gedeeld
(uit Groningen en Rotterdam). Daar is geëxperimenteerd met een vorm van loting.
Wanneer je bent ingeloot word je expliciet geïnformeerd over de eigen Wijk, de
Wijkraad en gevraagd deel te nemen.
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Tijdens de goede gespreksrondes is er gesproken over de rollen en
verantwoordelijkheden van de Wijkraad in relatie tot hun representativiteit als
vertegenwoordiger van bewoners van de Wijk. Steviger bevoegdheden vragen om
een gelegitimeerde Wijkraad en dat is deze nu niet. De huidige Wijkraden kunnen
feitelijk niet meer zijn dan de ‘ogen en oren’ van de wijk, opkomen voor het
algemeen belang van de bewoners van de Wijk en binnen dat kader
gesprekspartner zijn voor de Gemeente. Belangen tegenstellingen binnen de wijk
kunnen zij faciliteren met een goed gesprek en een heldere dialoog.
Verder kan het niet gaan.
De maand februari is de maand van de nieuwe democratie. Na de tweede
gespreksronde komt er een ambtelijk advies van de Gemeente.
7.

Wat verder ter tafel komt
De lampen en armaturen aan de Houtmarkt, Korte Dijk en Koralensteeg zijn te
hoog en niet passend bij een woonbuurt. Signalen hierover worden nog niet
opgepakt.
Afgesproken wordt om de wethouder hierop aan te spreken.
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