Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 8 februari 2021
(Digitaal) aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
1. Opening en mededelingen
• Ton Barger heeft zich afgemeld als aspirant-lid
• Nu we digitaal werken sturen we, in het vervolg, geen stukken maar alleen de agenda en daarin de linkjes
rond. Dat is een stuk werkzamer en blijven we doen “Na-Corona”.
2. Informatie uitwisseling:
• Afval scheiden: Het geplande bijplaatsen en andere wijzigingen t.a.v. de containers in onze wijk is gereed.
Onderzoek tot verbeteren van GFT loopt nog. Met raadfracties hebben we contact gehad voor een
initiatiefvoorstel om de papier, plastic en drinkpakken (PMD)-containers in te ruilen voor ondergrondse
GFT-containers. Er zijn argumenten om dat te doen maar Haarlem heeft veel geïnvesteerd in de huidige
methode. In delen van onze wijk is het in elk geval niet optimaal. Elders in het Centrum nog minder.
• Verkeer - Plan B: Op 5 februari is er een gesprek geweest met de gemeente. Op 11 februari komt het in
de cie Beheer met een begeleidende brief van het College. Jan en Maarten hebben met een aantal
raadsleden gesproken. Met enkele komen er vervolg gesprekken n.a.v. het mobiliteitsbeleid. Tegen
aangekondigde maatregelen hebben we bezwaar aangetekend, met name omdat ook 7,0 m voor
vrachtwagens op minimaal 3 plekken in de wijk fysiek te lang is (zie verder onze website).
• Overige: zie mail
3. Notulen 11 januari 2021: vastgesteld.
4. Wijkraad
• Financiën: 2020 is ook voor de gemeente afgerond. De subsidie 2021 is verlaat bekend geworden en
aangevraagd. De begroting 2021 is i.v.m. hiermee herzien en stellen we opnieuw vast. Met Binnenblad
zijn er afspraken gemaakt inzake, te verwachten, Corona-perikelen.
• Jaarvergadering 2021: De digitale opzet is klaar/akkoord. We houden vast aan eind maart. Bob is na de
zomer bereid het secretariaat op zich te nemen.
• Nieuwe democratie: We volgen dit en stellen daar onze wijkbewoners bij de digitale jaarvergadering
enkele vragen over.
• Gebouw: Vanwege bezuinigingen maken we nu zelf schoon. Met dank aan Nelleke die dit voorheen deed.
We hebben ondanks Corona een behoorlijke gebouwbezetting. Er “zwerft” nog een gebouwsleutel rond.
Jenne zoekt het uit.
• Website/Social media: streven blijft 1 post per (einde) week; voorheen was het meer.

5. Activiteitenlijst: Het globale jaarplan zit bij onze jaarvergadering stukken. Een gedetailleerd jaarplan schaffen
we af. In plaats daarvan in het vervolg een activiteiten lijst die we per vergadering aflopen. Punten hieruit:
• Jan en Maarten maken een nieuwsbericht over de Raaksbruggen.
• Overdracht van de DB-taken zijn afgerond.
• Jan zal de website archiveren, zodanig dat oudere berichten wel raadpleegbaar blijven.
• Jan voert een eenvoudiger opzet voor email-gebruik door.
• Maarten en Bob vertegenwoordigen de wijkraad in het OCC.
• Maarten neemt deel aan bijeenkomsten over “Veilig uitgaan”.
• Annette neemt contact op met de wijkagent over contact met ons en de maandelijkse rapportjes.
• Annette gaat namens de wijkraad enkele wijkbewoners verrassen als compensatie voor wegvallende
activiteiten door Corona.
• Bob neemt deel aan bijeenkomsten over de “Omgevingsvisie” en eventueel “Stadslogistiek”.
Volgende wijkraad: 8 maart 2021.

