Verslag vergadering Wijkraad Vijfhoek Raaks en Doelen, 10 januari 2022
Aanwezig: Annette Schild,, Bob Crezee, Jan Geerts (verslag), Jenne Olijve, Maarten Kleinman
Gast: Piet de Vries (tot ca. 19.45 uur)
●

Opening en mededelingen: Piet de Vries: Er komen totaal 6 artikeltjes over wijkraden in het Haarlems
Weekblad. Mede met het oog op de verkiezingen is er begin maart een debat in de pletterij. Van andere
verkiezingsdebatten hebben we niet vernomen. Vier jaar geleden organiseerden wij er één in de Nieuwe Kerk.

●

Informatie uitwisseling (zie ook afzonderlijke verslagen/mails) :
● Nieuwe Kerksplein: We verwachten nog een evaluatie van het motorvak.
● Wilsonsplein: Jan heeft een 1e ontwerp gemaakt voor de Jeu-de-Boules baan. Daar wordt komende
weken nog over gesproken. Jan heeft ook geïnformeerd naar de (gebruikers van de) basketbalnetten
maar geen reactie gehad.
● Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat: De raad wil alsnog de Groenslingers. De rijrichting van de
Tuchthuistraat wordt omgedraaid. We wisten daar niet van maar e.e.a. ligt wel in lijn met de
verkeersvisie.
● OCC 22/11: zie verslag van Bob
● CMG 12/11: zie verslag Martin Favié
● Wijkagent: Annette neemt contact op.
● Lawaaimeting: Maarten bespreekt een (eventuele) lawaaimeting met Wijnand Schinkelshoek.
● CO2 meting: Maarten heeft contact gehad met de gemeente (Marc Plantaz) voor plaatsing van een
meetbuisjes nabij de Raaksgarage gedurende een jaar. Maarten woont informatiesessie (11/1) bij.
● Raaksbruggen verkeersproef: Maarten en Jan hebben voorlichting bijeenkomst bijgewoond. Zie voor
details http://www.haarlem.nl/proef.
● Gesprek CDA: Maarten en Jan hebben een gesprek gehad met Ron Dreijer en Jurrit Visser. Aanleiding
waren de Groenslingers, maar het gesprek ging over meer onderwerpen die ons bezig houden.
● Overleg wijkwethouder: Waarschijnlijk april.

●

Notulen 8 november 2021: vastgesteld.

●

Wijkraad
● Wijkdiner: We wachten Corona maatregelen af. Annette kan vrijs snel schakelen als er een GO is.
● Financiën: Binnenblad heeft ondanks Corona goed kunnen draaien. Kascontrole Binnenblad akkoord
bevonden. De Wijkraad had 2021 weinig subsidie. Er waren bovendien veel tegenvallers (kerstboom,
digitaliseren filmbeelden, GOG verkeersonderzoek, boete ANP, ..). Meevaller was de Jaarvergadering. Per
saldo een stevig tekort. Kascontrole wijkraad is 12/1. Daarna afrekening met de gemeente. Begroting
2022 vastgesteld. Jaarstukken publiceren we op de website.
● Gebouw: Geen bijzonderheden.
● Jaarvergadering 2022: Het voornemen blijft combineren met wijkborrel dit voorjaar.
● Inloopuurtje: Vanwege Corona niet.
● Activiteiten 2022: Zie lijst. Taakverdeling: Bob geeft aan eventueel wel wat meer zaken te willen
oppakken. Nieuwe wijkraadsleden niet in beeld.

●

Activiteitenlijst:
● Geen bijzonderheden.

●

Rondvraag:
●

Maarten heeft het erg druk.

Volgende vergadering 14 februari.

