Nieuwsbrief van de wijkraad.
Churcilllaan
De Churchilllaan staat bij de gemeente nog
steeds op de nominatie voor groot onderhoud
wegdek en onderhoud riool. De voorlopige
planning is: voorbereiding in 2014 en
uitvoering in 2015. Dit echter met een slag om
de arm: de gemeenteraad moet nog
instemmen. Het is ook nog niet volledig
duidelijk of ook het riool onderhanden
genomen zal worden. Als het groot onderhoud
doorgaat is er ook de mogelijkheid de weg
opnieuw in te richten en geschikt te maken
voor 30km. De plannen zullen aan bewoners
voor inspraak worden voorgelegd. En ook
anderen zullen dan hun mening willen geven,
zoals de fietsersbond en de hulpdiensten.
Zodra we meer weten publiceren we dat op de
internetsite van de wijkraad.

Willem de Zwijgerlaan
Uit recent onderzoek van het wegdek is naar
voren gekomen dat de weg is slechte staat
verkeert, met name de fundering. Groot
onderhoud lijkt nodig. De gemeente heeft geen
budget hiervoor gereserveerd in 2014.
Wanneer de weg op de schop gaat is nog niet
te voorspellen.
Op deze laan wordt nu soms erg snel gereden.
Als groot onderhoud wordt uitgevoerd kunnen
ook op die laan snelheidsremmende
maatregelen worden getroffen. Als het
grootonderhoud nog lang op zich laat wachten
kunnen we mogelijk met bewoners tijdelijke,
eenvoudige maatregelen bedenken om de
snelheid te drukken en proberen de gemeente
daarin mee te krijgen.

ondergronds te gaan inzamelen. Daarvoor
worden containers geplaatst, op maximaal 160
meter van de woningen. Inmiddels is duidelijk
geworden, dat dit al per 1 januari 2015 moet
zijn gerealiseerd. Onze wijk komt dus in 2014
waarschijnlijk aan bod. Spaarnelanden gaat
een plan maken en zoekt geschikte locaties en
zal daarbij rekening moeten houden met kabels
en riool. De groene kliko’s houden we voor het
organisch afval.
De gemeente kon ons nog niet vertellen
wanneer de plannen aan de wijk zullen worden
voorgelegd. Het besluit om restafval
ondergronds in te zamelen is, aldus de
gemeente, definitief. Over de wijze van
plaatsen en de locaties volgt nog een
inspraakronde.
Het besluit om ondergronds te gaan zal nog
heel wat discussie opleveren: er zijn
voorstanders en tegenstanders en niemand wil
zo’n container voor de deur hebben. We
houden u op de hoogte.

Parkeeroverlast Oosterhoutlaan
Bewoners van de Oosterhoutlaan en omgeving
ervaren overlast van langdurig geparkeerde
auto’s. Het lijkt er op dat mensen die in de
binnenstad werken daar hun auto parkeren en
dan de stad in gaan. Twee bewoners hebben
wij
in
contact
gebracht
met
een
verkeersdeskundige van de gemeente. Zij gaan
in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om
parkeeroverlast tegen te gaan en wat daarvan
de voor- en nadelen zijn. Als daar voorstellen
uitkomen, zullen we die voorleggen aan de
wijk.
In het verleden wilde de gemeente
vergunningparkeren invoeren. De wijk heeft
zich daar toe met succes tegen verzet.

Jaarvergadering: 4 maart 2014
Noteer de datum vast in uw agenda.
De onderwerpen die wij voorbereiden:

Ondergrondse afvalinzameling
De gemeente heeft alweer een paar jaar
geleden besloten in de hele stad het restafval
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•

•

uitleg gemeente over de structuurvisie
openbare ruimte (auto, fiets, bus,
tram),
ondergrondse afvalcontainers.

De gemeente formuleert beleid voor inrichting
van de openbare ruimte (SOR) tot 2040.
Daarin gaat het onder meer over de
Mariatunnel (tunnel tussen de randweg en
Schipholweg), een lightrail, een ring rond
Haarlem en een fietsroutenetwerk. Burgers
krijgen nog inspraak, maar de gemeente weet
nog niet wanneer.
Als daarvoor aanleiding is plannen we voor die
datum nog een vergadering, bijvoorbeeld als
de ondergrondse afvalinzameling of het
wegonderhoud in een stroomversnelling zou
komen.

Parkeerplaats bij Nurks
De kleine parkeerplaats aan de Kleine
Houtweg bij het restaurant Nurks in de
Haarlemmerhout is bedoeld voor bezoekers
van de Hout en van het restaurant. Ook daar
staan langparkeerders. Wij hebben de
gemeente gevraagd daar een blauwe zone van
te maken met een maximum parkeerduur van
twee of drie uur.

Bezuinigingen gemeente
De gemeente Haarlem moet flink bezuinigen,
Dat betekent ook dat Haarlem geen geld heeft
voor bijvoorbeeld door de wijk gewenst
onderhoud en aanpassingen van wegen. De
wijkraad krijgt elk jaar subsidie voor
bewonersondersteuning. Dat is bedoeld om
bijvoorbeeld deskundig advies in te huren als
de gemeente grote projecten in de wijk gaat
uitvoeren, zoals de aanpak van de
Churchilllaan. Volgend jaar wordt dat bedrag
echter met 2/3 teruggebracht.

Vertegenwoordiger Vredenhof?
We missen in de wijkraad nog een
vertegenwoordiger van Vredenhof. Wie meldt
zich aan?

	
  

Herstel Hildebrand monument
“De gemeente Haarlem en de Stichting
Herstel Hildebrand Monument hebben de
handen
ineen
geslagen
om
het
Hildebrandmonument te herstellen en het
monumentale kunstwerk van Jan Bronner
terug te brengen op de oorspronkelijke plek in
de Haarlemmerhout” aldus het persbericht van
de gemeente. Onze wijkraad is met andere
wijkraden en belangengroepen initiatiefnemer.
De Stichting zal u verder informeren.

Nieuwe website zhvh.nl klaar
De nieuwe website www.zhvh.nl is klaar. Wij
plaatsen nieuws op de voorpagina.
Redactionele bijdragen kunt u sturen naar
info@zhvh.nl

Digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verspreiden we nog op
papier. De volgende sturen we per e-mail.
Gebruikt u e-mail niet? Vraag uw buren u te
informeren.
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen?
Geef uw e-mail adres door aan info@zhvh.nl.

Reageren?
Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief wilt
reageren stuur dan een bericht naar
info@zhvh.nl, of bel ons.
Colofon
Hildebrand, 3e jaargang, november 2013.
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