Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen

Jaarplan 2017
-de speerpunten-

Waar houdt uw wijkraad zich in 2017 zoal mee bezig?
•

Wijkvisie (vergelijk die van bijv. de wijkraad Burgwal) opstellen n.a.v. toezegging gedaan door
de wijkraad n.a.v. de enquête 2015
Startbijeenkomst organiseren. Bij voldoende deelname vanuit de wijk opzetten korte versie
plan van aanpak.

•

Verhalen over mijn wijk, wijkbewoners vertellen verhalen over hun wijk.
Opzetten plan van aanpak

•

Wijk op Groen,
vervolgprojecten initiëren, stimuleren, procesbegeleiding

•

Verkeer / Parkeren en fietsparkeren
deelnemen aan diverse overleggen, reageren op en doorgeleiden van meldingen, overleg met
wijkbewoners, aandragen van oplossingen

•

Veiligheid / Overlast
reageren op en doorgeleiden van meldingen, aandragen van oplossingen

•

Bestemmingsplan Vijfhoek
deelnemen aan (voor)overleg met de gemeente, organiseren bewonersbijeenkomst(en)

•

Stedelijke Distributie
deelnemen aan overleg (namens de centrumwijkraden) met gemeente en diverse andere
partners, deelnemen aan pilots

•

Overleg gemeente, ondernemers e.a. partners
deelnemen aan periodieke overleggen met de gemeente en diverse andere partners over
centrum aangelegenheden

•

AirBnB
samen met de andere centrumwijkraden monitoren van ongewenste ontwikkelingen, overleg
met de gemeente

•

Sociale thema’s
samen met wijkbewoners en partners bezien van mogelijkheden tbv ondersteuning van
oudere wijkbewoners

•

Wijkraadvergaderingen
iedere 2e maandag van de maand bespreekt de wijkraad (de voortgang van)
wijkaangelegenheden

•

Communicatie, Binnenblad, Website, social media, nieuwsbrief
de wijkraad houdt de wijkbewoners actief op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk en doet
kort verslag van bijgewoonde bijeenkomsten
opstellen communicatieplan
updaten website

•

Inkomstenverhoging, sponsoring
naar aanleiding van een gewijzigd subsidiestelsel gaat de wijkraad op zoek naar
neveninkomsten dan wel zich oriënteren op sponsormogelijkheden

•

Afstemming centrumwijkraden
diverse ontwikkelingen in de wijk zijn zijn wijkoverstijgend en vragen om afstemming met de
andere centrumwijkraden

•

Omwonendenoverleg 24 uurs opvang
Bijwonen van periodiek overleg in het Stadhuis geïnitieerd door de gemeente met betrekking
tot ontwikkelingen en mogelijke overlast rondom de zgn 24 uursopvang in de
Wilhelminastraat

•

Omwonendenoverleg the Lounge
bijwonen van periodiek overleg in wijkraadsgebouw geïnitieerd door de gemeente met
betrekking tot ontwikkelingen en mogelijke overlast rondom coffeeshop the Lounge in de
Doelstraat

•

Ontmoetingen/Evenementen
o Inloop en koffie uur (11 maart 11-12 uur en 24 april 19-20 uur); betreft pilot, in mei
evalueren of we hier mee verder gaan

o

Jaarvergadering Gather 22 maart 2017 19:30 uur

o

Organiseren van Wijkborrels (zomer/winter)

o

Wijkdiner (winter)

o

Nieuwjaarsreceptie (januari 2018) in combinatie met de jaarvergadering

o

Wijkschoonmaak (zomer en herfst)

o

Wijkschouw (maandag 15 mei 2017 19:30 uur) plus herfst

o

Lentewandeling (zondag 21-05-2017 en zaterdag 10 juni 14:00 uur)

o

Herfstwandeling (zondag 29-10-2017 14:00 uur)

o

Bingo (via BUUV) eindejaar

Input tbv jaarplan n.a.v. de groepsgesprekken tijdens de jaarvergadering 2017
WIJK OP GROEN
Redelijk klein clubje;- hoofdzakelijk gesproken over het project Nieuwe Kerksplein. Een aantal
bewoners gaf aan contact te hebben met Spaarnelanden over het groen in hun straat. Het
belangrijkste punt bleek dat de bewoners niet de juist weg bewandelen. Juiste volgorde: eerst bij
gemeente een plan indienen. Pas dan komt Spaarnelanden in actie. Het kost enige tijd (lange adem),
om een project te realiseren. Wijk op Groen wordt door de bewoners verder erg positief ervaren.

Mogelijke acties jaarplan
• Ondersteunen bewoners bij procedures Wijk op Groen. Helder stappenplan maken?
LEEFBAARHEID
Er is een labyrint in de zorg zoals PGB en WMO en MEE. Je moet bij diverse instanties langs om dingen
te bereiken. Wijkverbinder en medewerkers proberen alles zo goed mogelijk te laten lopen. BUUV is
met diverse activiteiten bezig (koppelen vrijwilligers aan hulpvragers).

Verlichting Vijfhoek is hinderlijk. Een gestart project is nooit afgemaakt, volgens wethouder vanwege
gemeentelijke schuld/stellen prioriteiten.
Mogelijke acties jaarplan
• Verhelderen wie doet wat in de zorg. Stappenplan op de site?
VERKEER EN PARKEREN

Fietsparkeren/fietswrakken bron van overlast en ergernis (oa Gierstaat/Breestraat, Oranjekade).
Verwulft rommeltje met alle fietsen. Wijzen op handhaving : stickeren voor weesfietsen en direct
verwijderen wrakken. Blijf melden! Verwezen naar (betaalde) buurtfietsenstallingen voor wie geen box
of andere ruimte heeft. Extra stallingscapaciteit nodig? Halfords staat leeg: ondernemer heeft
aangeboden er een fietsenstalling van te maken. Gratis?
Autoparkeren: kunnen mensen die geen auto bezitten wel hun bezoekers laten parkeren. Zijn er
speciale plaatsen voor mensen met een deelauto, zoals die er ook zijn voor Green wheels? Stand van
zaken modernisering parkeren: zie haarlemparkeert.nl. Gaat referendum door, dan duurt het lang voor
er nieuwe voorstellen liggen. Overlast auto’s bezoekers, mogelijke oplossing: beperking parkeren tot
max. x-aantal uren.
Zoekverkeer: aantal straatnaamborden is niet goed zichtbaar. Zwaar verkeer in smalle straten
(Keizerstraat, Barrevoetestraat). Ook na 11 uur zware vrachtwagens hoewel dit (mogelijk) verboden is.
Goede verwijzingen naar Vijfhoek, Botermarkt (voor auto, fiets en wandelaar). Voorkomen
zoekverkeer en meer gastvrijheid.
Mogelijke acties jaarplan
• Verhelderen mogelijkheden aanpak fietswrakken: melden, vragen om stickeren door handhaving;
• Wijzen op buurtfietsenstallingen. Bekijken stallingscapaciteit;
• Vinger a.d. pols mbt parkeerplannen/referendum;
• Voor de schouw: hangen straatnaamborden/richtingborden goed (ook ivm zoekverkeer)?
• Actief blijven meedenken met stedelijke distributie
• Bekijken mogelijkheden om zoekverkeer te beperken.

•

Groot, zwaar verkeer in de wijk beperken

SPAARNEZAAM / wijkcoöperatie
Spaarnezaam behelst delen en inkopen van "zonnedelen" voor je eigen energieverbruik. Vraag is
groter dan de capaciteit. Wellicht andere bronnen aanboren. Zelf aanleggen zonnepanelen is lastig in
monumentaal deel van de stad. Haarlem heeft aspiraties om energieneutraal te worden. Hoe worden
bewoners hierbij betrokken?

Mogelijke acties jaarplan
• Stimuleren initiatieven voor duurzaam energiegebruik. Weg wijzen. Gemeente vragen naar
ambities/betrekken bewoners.
• Verwijzen naar deelname bij Spaarnezaam
VEILIGHEID EN HANDHAVING
Aandacht voor preventie: voorkom problemen door goed onderhoud. Wens: algemeen gevoel van
veiligheid. Vaak rommel op het Hortusplein. Veel overlast wordt ervaren a.g.v. bezoekers aan de
Lounge: parkeren, rommel op straat, gedrag. Beeld bij bewoners: Lounge doet er te weinig aan. Zou
‘gewoon’ om 23 uur moeten sluiten, net als op andere locaties en o.a. Amsterdam. Trekt nu
‘verkeerd’ bezoek aan.

Voor het jaarplan
• Schouw houden, eventueel opruimacties
• Aandacht voor beperken overlast de Lounge ism The Lounge en wijkbewoners
• Extra overleg mbt overlast the Lounge tbv wijkbewoners en the Lounge organiseren

