Verslag Jaarvergadering 2021
Verslag van de jaarvergadering 2021 middels enquête;
“Corona-alternatief” voor de reguliere life jaarvergadering.

April 2021

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
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Jaarvergadering 2020; Nieuwe Kerk
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1 Inleiding
De voorheen druk bezochte life jaarvergaderingen in de Nieuwe Kerk met
onderwerpen zoals verkeer en met muziek, oude filmopnamen en uiteraard een
drankje konden helaas in 2021 vanwege Corona geen doorgang vinden.
Aangezien de vaste kern van de jaarvergadering bestaat uit een akkoord op de
jaarstukken en verkiezingen van nieuwe wijkraadsleden besloot de wijkraad dit in
de vorm van een digitale enquête te doen.
Naast het ontbreken van een life-ontmoeting en discussie gaf dit wel de
mogelijkheid over enkele onderwerpen een mening te peilen. Deze peiling is
aangekondigd in twee nieuwsbrieven, op de website en via posts op Facebook,
Nextdoor en Twitter.
Het onderstaande is een verslag van deze enquête over:
- Verantwoording over 2020 en onze plannen voor 2021.
- Verkiezing van twee nieuwe wijkraadsleden: Bob Crezee en Maarten Kleinman.
- Verwachtingen t.a.v.de wijkraad.
De enquête is ingevuld door 39 wijkbewoners.

2 Uitslag
2.1 Jaarvergadering, vragen en opmerkingen
30 respondenten hebben hierover geen vragen of opmerkingen. 5 personen maakten n.a.v.
complimenten: “Knap om zoveel te doen met zo weinig geld.”; “Goed gedaan.”; “Fijn dat
het Binnenblad weer op de begroting staat!”; “Ga zo door!; ”Prima zo”. De volgende vragen
zijn gesteld:
1. Er kwam enige tijd geleden een voorstel over aanpassing van het nieuwe kerksplein.
Dat vind ik niet terug. Is dit van tafel? Het zag er zo leuk uit. Nu is het een
scooter/fietsenstalling geworden. Dat is jammer.
2. Botermarkt en Barrevoetenstraat autoluw prima, Verder vind ik dat Plan B helemaal
niet zo geweldig uitwerkt voor de buurt; het beperkt de mogelijkheden tot bezoek
enorm - terwijl we eindelijk een beperkt aantal jaren beschikken over een
bezoekerspas (die ook nog maar beperkt is, maar toch). Voor het onderhouden van
sociale contacten zeer nodig, in ieder geval voor de vele ouderen in onze wijk. Ik zou
graag willen dat …. (?)
3. Graag meer aandacht voor vrachtverkeer door de Gierstraat.
4. Ik mis in de ambities voor 2021 dat we in de grootste crisis zitten sinds jaren met een
grote impact op de stad, de ondernemers en de bewoners van de vijfhoek (zowel
fysiek als mentaal). Ik ben erg benieuwd welke rol de wijkraad hierin voor zichzelf
ziet. Ik lees veel thema's die al jaren de inzet van de wijkraad bepalen. Het lijkt alsof
de wijkraad in deze tijd geen fundamentele rol voor zichzelf ziet. Ik zou dat voor de
wijk een enorme gemiste kans vinden.
Conclusie: De jaarstukken zijn akkoord. Aan de vragen nog aandacht besteden.
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2.2 Verkiezingen; Bob Crezee en Maarten Kleinman
Bob Crezee en Maarten Kleinman zijn met meerderheid van stemmen verkozen als nieuwe
wijkraadsleden.
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2.3 Activiteiten en aandachtgebieden
Vraag: Activiteiten die ik belangrijk vindt voor de wijkraad (meerdere antwoorden mogelijk):

Activiteit

Aantal Perc.

Evenementen zoals Wijkdiner, Pleinpicknick, Wijkborrel

20

51 %

Sociale activiteiten algemeen of gericht op bepaalde groepen, zoals
ouderen en alleenstaanden
Een informeel inloopuurtje waar ik wat kan drinken en bespreken wat mij
in de wijk bezig houdt.
Verkeersvraagstukken (Maatregelen, Plan B)
Veiligheid op straat, leefbaarheid; overlast van horeca etc.
Behouden, stimuleren en benutten van groen. Zorgen dat de wijk groener
wordt.
Energietransitie en duurzaamheid; zorgen dat de wijk duurzamer wordt
Een eigen wijkgebouw heeft en beschikbaar stelt voor bewoners
Als stichting verantwoordelijk zijn voor "Binnenblad", het wijkgebouw en
aansprakelijk/verzekerd is voor wijkgerichte evenementen.
De wijk vertegenwoordigen in overleg met de gemeente en andere
partijen
Ik vind de wijkraad niet belangrijk.
Anders: Afval. Al dan niet scheiden. Functioneren Spaarnelanden
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56 %

6

15 %
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62 %
77 %
72 %

20
9
21

51 %
23 %
54 %

27

69 %

0
1

0%
3%

2.4 Wijkraden; het kan ook anders
Wijkraden zijn al bijna 50 jaar oud. In veel Haarlemse wijken zijn er geen wijkraden meer. Er
zijn voor bewoners ook andere mogelijkheden buiten de wijkraden. Ook is daar geld voor
binnen het kader van "Nieuwe Democratie". Zie bijv. de linkjes:
https://www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente/, https://schalkwijkaanzet.nl/,
https://www.nu.nl/haarlem/6103103/elf-inwoners-nemen-plaats-in-eerste-gelote-wijkraadvan-haarlem.html
Vraag: wat zou je aanspreken (meerdere antwoorden mogelijk)?

De toekomst van de wijkraad

Aantal

Perc.

Een wijkraad zoals nu, maar dan voor het hele centrum.

3

9%

Een gelote wijkraad (bijv. voor het centrum); en ook met een fors eigen
budget om te besteden voor allerlei ideeën
Een gelote wijkraad met toegang tot de gemeente en met een
liasonfunctie voor wijkbewoners met goede ideeën voor activiteiten waar
de gemeente budget voor beschikbaar heeft
Nieuwe Democratie: Zoals de voorbeelden; dat lijkt mij wel wat.
Opheffen. Burgers hebben tegenwoordig genoeg alternatieven.
Niets veranderen. De wijkraden in Haarlem functioneren al bijna 50 jaar
prima. En deze vooral.
Niets veranderen, maar wel met een beter budget
Het voorbeeld van Schalkwijk spreekt aan
Geen mening

3

9%

1

3%

5
0
26

15 %
0%
77 %

1
1
5

3%
3%
13 %

Conclusie: de meerderheid (77 %) wil geen veranderingen.
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2.5 Nieuwsbrieven, Post op Social Media
Vraag: We posten (sinds dit jaar) ongeveer 1 keer per week nieuws uit de wijk. Via onze site, naar
onze abonnees en via Social Media:
•
•
•

Dat is prima zo: 36
Mag ook 1 maal per 2 weken: 1
Geen antwoord: 2

2.6 Financiële positie van de wijkraad
Vraag: Als de wijkraad steeds minder geld krijgt van de gemeente dan:
•
•
•

Wil ik wel een bescheiden bijdrage geven: 22 (56 %)
Dan is dat helaas maar zo: 13 (33 %)
Geen antwoord: 4 (10 %)

2.7 Relatie met de wijkraad
Vraag: Ik wil:
•
•
•
•

-6-

Op de hoogte worden gehouden: 19 (49 %)
Nee/niets: het is goed zo: 10 (26 %)
Mij incidenteel inzetten: 6 (15 %)
Mij actief inzetten: 4 (10 %)

3 Bijlage 1: Verantwoording 2020 en voornemens 2021

3.1 Jaaroverzicht 2020
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3.2 Voornemens 2021

3.3 Financiële verantwoording 2020, begroting 2021
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3.4 Kascontrole 2020
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4 Bijlage 2: Enquête formulier Jaarvergadering 2021
Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen // Alle door jou verstrekte gegevens blijven vertrouwelijk.
Helaas is de wijkraad in 2021 door de Corona-maatregelen niet in staat een normale jaarvergadering
te houden. Jammer, want afgelopen jaren hadden we heel druk bezochte jaarvergaderingen over
verkeer, met muziek, oude filmopnamen en uiteraard een drankje. Uiteraard hopen we dit in 2022
ook weer te kunnen doen.
Maar voor 2021 houden we een digitale jaarvergadering met de volgende onderwerpen:
- Verantwoording over 2020 en onze plannen voor 2021.
- Verkiezing van twee nieuwe wijkraadsleden.
- Een korte enquête over wat je van de wijkraad verwacht.
Vragen? Een toelichting? Die kun je ook stellen via mail: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
Het doornemen kost je een paar minuten. We danken je bij voorbaat voor je interesse! *Vereist

1.

E-mailadres *

2.

Mijn naam is: *

3.

Mijn adres: *
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4.1 Jaarstukken

Dit is onze verantwoording voor 2020 en zijn de plannen voor 2021. Klik op bovenstaande
link of scan de QR-code

4.
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Ik heb vragen, opmerkingen of suggesties over, of naar aanleiding van, deze
jaarstukken.

4.2 Stem op nieuwe wijkraadsleden

4.2.1 Bob Crezee

Hierbij stel ik mij als aspirantlid van de Wijkraad graag aan u voor. Ik ben 62 jaar en woon 20 jaar in Haarlem, de laatste vier
jaar in de Vijfhoek. Na een scheiding zocht ik een leuke stek in het centrum en had enorm geluk met een huis in een heel
klein hofje op de Lange Annastraat, de Koopallepoort. Misschien bent u er wel eens ingelopen… Ik heb een dochter en twee
stoere kleinzonen, die gelukkig ook in Haarlem wonen.
Tot een half jaar geleden was ik werkzaam als docent op de Reinwardt Academie in Amsterdam, de enige HBOopleiding op
het gebied van cultureel erfgoed in Nederland. Mijn vakken waren management en marketing, maar ik ben de laatste jaren
vooral actief geweest als begeleider van studenten. Ik ben onlangs een eigen bedrijf begonnen dat zich richt op het
uitvoeren van erfgoedprojecten binnen Europa. Tijdens mijn werk aan de hogeschool heb ik hier veel ervaring mee
opgedaan en een netwerk opgebouwd. Dat komt nu goed van pas. Daarnaast doe ik bestuurlijk werk voor o.a. het
Zandvoorts Museum, de Stichting Hart en het Zeeuws Museum.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin in de Vijfhoek. Ik loop veel, zit wel eens op een terras op de Botermarkt en kijk om mij
heen. Ik verwonder mij elke dag over de leuke huizen, bijzondere winkels en de positieve manier waarop iedereen met
elkaar omgaat. Voor deze wijk en de bewoners wil ik mij graag inzetten.

5.

Ik kies voor Bob Crezee als nieuw wijkraadslid
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Nee
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4.2.2 Maarten Kleinman

Ik woon sinds 2014 in Haarlem en kijk vanuit mijn loggia aan de noordkant van de Raaks, boven de
fietsenzaak, richting de Vijfhoek. Toen de samenstelling van de wijkraad onlangs wijzigde, ben ik
benaderd of ik er voor voelde aspirant-lid te worden. Ik woon namelijk 15 meter buiten de wijk en
daarmee ben ik formeel een “buitenlander”. De noordkant van de Raaks valt namelijk onder wijkraad
Binnenstad, maar het is toegestaan 1 lid van buiten een wijk te laten aanschuiven in een wijkraad. Ik
ken de huidige voorzitter (Jan) van de wijkraad al sinds 2019. Ik heb hem destijds leren kennen vanuit
ons gezamenlijke interessegebied op het vlak van de energietransitie in het algemeen en hoe gaat
onze gebouwde omgeving van het aardgas af. Een lastig probleem, net als verkeer, en andere zaken,
die horen bij het Centrum en ook niet direct bij de grenzen van de wijk ophouden. Ook was ik al
actief in de inloopspreekuren van de wijkraad VIjfhoek, Raaks en Doelen, contactpersoon voor de
opvang van de Wilhelminastraat en met leden van andere wijkraden in het Centrum actief op het
gebied van verkeer en afvalscheiden. Zitting nemen in de wijkraad is een vervolgstap, die ik na
ampele overwegingen heb ik genomen.
Ik heb 40 jaar in de automatisering gewerkt bij Amsterdamse dochters van grote Franse banken. De
laatste dochter waar ik werkzaam was, is in 2006 overgenomen door een groot Amerikaans
conglomeraat. Een niet geringe cultuurverandering. Inmiddels ben ik met pensioen, heb een LATrelatie en besteed mijn vrije tijd o.a. aan vriendin, dochter, zoon en kleinkinderen. Ook ben ik
vrijwilliger verbonden aan het Dierentehuis in Zandvoort, bij de afdeling honden
. De honden
hebben hun getuigschrift in de vingers van mijn rechterhand gezet; het was mijn eigen schuld.
De Vijfhoek is de Jordaan van Amsterdam, kleinschaliger, maar even fraai. Mooie soms monumentale
huizen, leuke terrassen aan het Nieuwe Kerksplein, de Botermarkt en de Wolstraat, super bij mooi
weer. En niet te vergeten de restaurants, waar het goed toeven is. Het leuke aan het lid zijn van een
wijkraad is, naar mijn mening, dat je kennis maakt en van gedachten wisselt met bewoners, leden
van andere wijkraden, medewerkers van de gemeente, raadsleden en leden van het college van
B&W.
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6.

Ik kies voor Maarten Kleinman als nieuw wijkraadslid
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Nee

Ga naar vraag 7

4.3 Vragen over de wijkraad
Wij willen je nog wat vragen over wat je belangrijk vindt.

4.3.1 Activiteiten die ik belangrijk vindt voor de wijkraad
Vink alle toepasselijke opties aan.
Evenementen zoals Wijkdiner, Pleinpicknick, Wijkborrel
Sociale activiteiten algemeen of gericht op bepaalde groepen, zoals ouderen en
alleenstaanden.,
Een informeel inloopuurtje waar ik wat kan drinken en bespreken wat mij in de wijk bezig
houdt.
Verkeersvraagstukken (Maatregelen, Plan B)
Veiligheid op straat, leefbaarheid; overlast van horeca etc.
Behouden, stimuleren en benutten van groen. Zorgen dat de wijk groener wordt.
Energietransitie en duurzaamheid; zorgen dat de wijk duurzamer wordt
Een eigen wijkgebouw heeft en beschikbaar stelt voor bewoners
Als stichting verantwoordelijk zijn voor "Binnenblad", het wijkgebouw en
aansprakelijk/verzekerd is voor wijkgerichte evenementen.
De wijk vertegenwoordigen in overleg met de gemeente en andere partijen Ik
vind de wijkraad niet belangrijk.
Anders:

8.

We posten (sinds dit jaar) ongeveer 1 keer per week nieuws uit de wijk. Via onze site,
naar onze abonnees en via Social Media.
Vink alle toepasselijke opties aan.
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4.3.2 Wijkraden het kan ook anders
Wijkraden zijn al bijna 50 jaar oud. In veel Haarlemse wijken zijn er geen wijkraden meer. Er zijn voor bewoners
ook andere mogelijkheden buiten de wijkraden. Ook is daar geld voor binnen het kader van "Nieuwe Democratie". Zie bijv.
de onderstaande linkjes:
https://www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente/ https://schalkwijkaanzet.nl/
https://www.nu.nl/haarlem/6103103/elf-inwoners-nemen-plaats-in-eerste-gelote-wijkraad-van-haarlem.html

Nieuwe Democratie: Fruitbomen in de Europawijk

9.

Wat zou je aanspreken?
Vink alle toepasselijke opties aan.
Een wijkraad zoals nu, maar dan voor het hele centrum.
Een gelote wijkraad (bijv. voor het centrum); en ook met een fors eigen budget om te
besteden voor allerlei ideëen
Nieuwe Democratie: Zoals de voorbeelden; dat lijkt mij wel wat.
Opheffen. Burgers hebben tegenwoordig genoeg alternatieven.
Niets veranderen. De wijkraden in Haarlem functioneren al bijna 50 jaar prima. En deze
vooral.
Anders:

10.

Als de wijkraad steeds minder geld krijgt van de gemeente
Markeer slechts één ovaal.
dan wil ik wel een bescheiden financiële bijdrage geven. dan
is dat helaas dan maar zo.
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4.3.3 Tot slot
11. Ik wil:
Markeer slechts één ovaal.
graag op de hoogte gehouden worden door de wijkraad.
mij daarnaast incidenteel voor de wijkraad inzetten. mij
daarnaast actief voor de wijkraad inzetten.
Nee, het is goed zo
Anders:

We danken je hartelijk voor je tijd en je deelname!

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Formulieren
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