Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 13 september 2021
Aanwezig: Annette Schild, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
●

Opening en mededelingen: Geen

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● Nieuwe Kerksplein: Er komt een parkeervak voor motoren en scooters. We geven er aandacht aan.
● Wilsonsplein: Er is (doorverwezen) voor een verbetering van de netten voor de basketballers. Jenne
neemt contact op voor realisering van de Jeu-de-Boulle baan.
● Verkeersmeldingen: Te hard rijden (Wilhelminastraat) en tegen het verkeer in rijden (Gedempte
Voldersgracht). Annette vraagt ook de wijkagent voor de volgende vergadering.
● Digitaliseren oude wijkbeelden: Er zijn 5 filmpjes gedigitaliseerd vanuit materiaal van onze zolder.
● Plan B: We hebben bij behandeling in de cie beheer per knelpunt kort geëvalueerd. “Plan B” gaat, een
jaar later, naar de raad samen met het Mobiliteitsbeleid. De facto is de gemeente behoorlijk op stoom.
Uitzonderingen zijn de aanpak van het “Verwulft” dat samen hangt met snelheid van 30 km voor het HOV
en de “Gierstraat’ (geen oplossing dan wel meningen verdeeld). 21/9 wordt het plan voor herinrichting
van Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat gepubliceerd t.b.v. inspraak.
● Stukje over wijkdiner in HRLM: doet Bob samen met Annette
● Binnenblad oktober: Concept van Jan wordt door Bob aangevuld.
● Afval: We wachten op een antwoord van het College n.a.v. de enquête. De huidige GFT-bakken
functioneren o.a. in het Doelengebied niet. Ons voorstel is GFT-bakken ondergronds, eventueel i.p.v.
PMD bakken. In ieder geval verwachten we van de gemeente en Spaarnelanden een voorstel. In
Binnenblad van oktober komt ook een artikel. Maarten overweegt een nieuw actie richting de gemeente.
● Handhaving/uitgaan: Klachten over bezoekers van de nachtopvang (Raaksgebied). We blijven verwijzen
naar handhaving en het omwonende overleg (a.s. 27/9) maar constateren dat niet iedereen gemotiveerd
is om dat ook te doen.
● Buurtfietsenstalling Raaks III: De gemeente wil (nog steeds) helderheid geven aan de wijkraad en
Fietsstad Haarlem over wel of niet realiseren.
● Opkoop door beleggers: Bob gaat gemeente antwoorden. We zien dat voormalige buurtbewoners, meer
dan eens, bij vertrek uit de buurt hun woning aanhouden als belegging en verhuur.
● OCC: (zie ook verslag Bob en elders op de agenda).
● Wijkradenconferentie 29/10 in de Zijlpoort en Meet en share met raadsleden op 26/11.
● CWR en overleg met wijkwethouder: 4/10 Maarten heeft de agenda voorbereid.

●

Notulen 14 juni 2021: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Financiën: Geen bijzonderheden. Volgens begroting. Binnenblad heeft nog een probleem o.a. vanwege
wegvallen van de Kunstlijn (€ 500). Er is een voor de 3 e keer vordering vanwege gebruik van
beeldmateriaal door de vorige webmaster op onze website; we gaan ervan uit dat dit laatste vordering is.
● Gebouw: Jenne neem contact op met een gebruiker. Goede bezetting en verder geen bijzonderheden.
Ouderenuurtje gaat pas in 2022 weer starten.
● Inloopuurtjes: Gaat Annette i.s.m. met Maarten weer opstarten
● Evenementen: Wijkdiner 22 november. Annette heeft op korte termijn afspraak met de cateraar. Prijs
wordt 30 eueo. Bob en Annette maken een flyer voor 14 oktober in te sluiten in Binnenblad. Jan zorgt dat
digitaal kan worden aangemeld.

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden. Door tijdgebrek houden we onze digitale posts op ca. 1 per maand.

●

Rondvraag: Volgende vergadering 11 oktober. Jan is dan waarschijnlijk afwezig. Jenne neemt dan waar.

