Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 11 januari 2021
(Digitaal) aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman, Ton Barger
1. Opening en mededelingen
• Helaas een digitale vergadering.
2. Kennismaking aspirant-leden (zie ook info op onze website):
• Bob Crezee: Woont 20 jaar in Haarlem waarvan 4 jaar in de wijk. Bob is docent management en
marketing geweest op de Reinwardt Academie en doet o.a. bestuurswerkzaamheden voor musea.
• Ton Barger: Woont al jaren in onze wijk en was tot zijn pensioen gebouwbeheerder. Hij heeft zich recent
ingezet voor de terugkeer van de “Vogels van Hannes” en ook voor vergroening van het Wilsonsplein.
• Maarten Kleinman: Is bewoner van de Raaks. Hij was voor zijn pensioen werkzaam in de ICT en is i.s.m.
onze wijkraad al enige tijd actief op het gebied van Duurzaamheid, Afval Scheiden, Openbare Orde en
Verkeer.
3. Informatie uitwisseling:
• Afval scheiden: de werkgroep centrumbewoners praat met diverse raadsfracties over de problemen in de
Binnenstad. Met name de extra papier, plastic en drinkpakken bakken roepen verzet op in delen van het
Centrum; je kunt ook, zoals nu, blijven nascheiden. GFT bakken komen er daarentegen (te) weinig. De
inspraak- procedure loopt nog.
• Verkeer - Plan B: Jenne, Maarten en Jan hebben een constructief gesprek gehad met Robbert Berkhout.
Ook de wethouder wil graag verder dan de huidige besluiten en plannen. Het wachten is, komende
maand, op het mobiliteitsbeleid als kader hiervoor. Onze wijk als “Proefwijk” is genoemd. Op de
maatregelen komt nog een toelichting alsmede op de verwachte reactie van het College op “Plan B”.
Maarten en Jan nemen de presentatie in de raad op zich. Zij spreken vooraf reeds met diverse fracties.
• WifI-tracking in het Centrum: Nu er een ander system lijkt te komen heeft dit voor de wijkraad lage prio.
Vragen van de AP beantwoorden we niet.
• Overige: zie mail
4. Notulen en Actielijst
• Notulen 14 december 2020: vastgesteld.
• Actielijst: (zie lijst). Elena en Marcus hebben nieuwe beelden opgeleverd. Bij Jan zijn er nog meer
opgedoken die eventueel gedigitaliseerd kunnen worden.
5. Wijkraad
• Overdracht Dagelijks Bestuur: De werkzaamheden van Voorzitter en Penningmeester zijn vergaand
overgedragen. Er resten nog een aantal kleinere punten. Jenne neemt de redactie van de website op zich.
• Financiën/Concept verordening wijkraden: 2020 is afgesloten en de kascie heeft de controle gedaan. De
begroting 2021 is akkoord en Jenne gaat de afrekening 2020 en de subsidieaanvraag 2021 opsturen. Met
Binnenblad komt binnenkort een afspraak over de financiën.
• Jaarplan: De belangrijkste zaken lopen. Komt volgende keer terug. Maarten neemt de “Openbare Orde”
voor zijn rekening. Bob is geïnteresseerd in “Stadslogistiek”.
• Jaarvergadering stukken 2021: Vastgesteld. Het wordt t.k.n. ingebracht bij de digitale (mail)
jaarvergadering die we uiterlijk april willen houden.
• Opzet wijkraad: we denken aan een wat informelere opzet “na Corona”. Bijv. een informeel inloopuur en
minder vergaderen.
• Gebruik gebouw: Jenne heeft nieuwe afspraken gemaakt voor komende periode.
Volgende wijkraad: 8 februari 2021.

