Verslag / Actielijst Zuiderhout/Vredenhof
Aanwezig:
Louw Feenstra
Sander Bosman stadszaken ruimtelijk beleid
Ingrid Hamer stadsdeelregisseur Zuid
Lex Wijnbeek, gebiedsbeheerder

Nr02 d.d. 4 september 2013

Silvana Cornelius (verslag)
Datum

Onderwerp/Stand van zaken

Actie:

Deadline:

Diversen/mededelingen
07-11-2012
13-01-2013

04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013

13-01-2013
18-07-2012

13-01-2013

Verslag/ notulen 4.9.2013

Verzoek van de wijkraad om voor het volgend overleg Frank Kool uit te nodigen om eens te praten over het
stimuleren van “Slow Traffic” (fietsverkeer).
Carla
Blijft staan
Louw stuurt Ingrid een mail met concrete vragen over de SOR. Ingrid zorgt dat hierop een Louw/ Ingrid

antwoord komt.
Prins Mauritslaan; Straat wordt niet gestrooid. Smeltwater verzamelt zich op het laagste punt van
Lex
de verkeersdrempel en wordt spiegelglad. Is een aandachtspunt in de winter.
Ingrid
Ingrid neemt contact op met Pernette, betreft het ontbreken van een openbare boothelling. en
brengt het onder de aandacht bij de havendienst
Bladkorven worden niet meer door de gemeente verstrekt.
Overlast parkeren rond HFC terrein blijft. Problematiek blijft een aandachtspunt.
Overlast hangjongeren Jan van Gooijenstraat problematiek blijft een aandachtspunt.
Bestrating
Onderhoud troittoirs
-Onderhoud van de troittoirs staan op de schouwlijst.
Spaarnelaan
-Spaarnelaan is aangeduid als hoofdfietsroute. Vrees van de wijkraad dat er rood asfalt komt in plaats van
klinkers. Er is niets bekend over rood asfalt. Er zijn en blijven klinkers. Anouk houdt de wijkraad op de
hoogte. Zij doet een verzoek aan de projectleider om een brief te sturen naar de omwonenden. Anouk
bekijkt het HIOR.
-Gebeurt voorlopig niets. Alle projecten zijn bevroren. Blijft op de lijst staan als aandachtspunt.
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Reiniging
07-11-2012

13-01-2013
14-09-2013

-Milieuparkje
Er staan nu 2 kledingbakken van de Schalm? Lex zal uitzoeken hoe dit mogelijk is en bekijken of deze
verplaatst kunnen worden naar de Oosterhoutlaan? Verder wordt er op dit moment onderzocht of deze
bakken in de toekomst ook ondergronds kunnen. Wij zullen aangeven dat Zuiderhout graag als pilotwijk wil
fungeren. De ondergrondse restafvalinzameling staat voor Zuiderhout/Vredenhof in 2014 op de agenda.
Lex
-Lex heeft nog geen terugkoppeling of de bakken verplaatst kunnen worden naar de Oosterhoutlaan. De Wijkraad/Lex
wijkraad gaat locatie nog bekijken. Goed uitkijken dat het probleem niet verplaatst wordt. Zodra de wijkraad
een geschikt locatie heeft gevonden, koppelen ze dit terug naar Lex. Dan vraagt Lex het opnieuw na.
Als de bakken een kwartslag gedraaid kunnen worden dan is het probleem opgelost. Bak kan dan Lex

van meerdere kanten worden gebruikt. Lex zal dit met Spaarnelanden opnemen. Tzt zullen de
textielbakken ook ondergronds gaan.
Verkeersmaatregelen
07-11-2012

13-01-2013
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Plan 30/50 km gebied
Het 30/50 km gebied is afgerond en reeds beoordeelt door de politie. Zie bijgesloten plan. Voor nu wordt
alle wegen in de wijk(dus ook voor Vredenhof!) benoemt als 30 km behalve de Churchilllaan en de Willem
de Zwijgerlaan. De verkeersbesluiten worden eind december/begin januari gepubliceerd. In januari zullen
we dan alle bebording aanpassen en zullen de verhoogde kruisingsvlakken in de Prins Mauritslaan worden
aangebracht. Uiteraard krijgen de bewoners en de wijkraad hierover nog nader bericht. De wens om
aanpassingen aan de Willem de Zwijgerlaan zijn inmiddels doorgegeven aan de afdeling programmering
echter is er op dit moment geen geld beschikbaar. In de toekomst zal nauwkeurig bekeken worden wanneer
hiervoor wel een mogelijkheid is.
-Melvin Werkhoven afd. Verkeer is aanwezig in verband met 30 km gebied.
Gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan wordt niet ingericht als 30-km gebied. Er komt ook geen bebording.
Er zijn geen financiële middelen om de straat fysiek in te richten door middel van verhoogde kruisvlakken.
Politie heeft het plaatsen van bebording afgekeurd zonder fysieke inrichting. Het heeft dan de status van 30km gebied, maar het is fysiek niet ingericht als 30-km gebied. Is grijs gebied voor de politie. Kan dan niet
gehandhaafd worden.
Prins Mauritslaan wordt wel een 30-km gebied. Deze wordt fysiek ingericht. Vanuit de bewoners zijn er
inmiddels bezwaren ingediend betreffende de Willem de Zwijgerlaan.
Afgesproken wordt dat de herinrichting de politie eventueel gaat handhaven op snelheid op de Willem de
Zwijgerlaan. Smileys worden alleen geplaatst als het noodzakelijk is en op tijdelijke basis.
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04-09-2013

Verbetering asfalt Churchillaan staat niet in het jaarprogramma. Rapport asfaltonderzoek is nog niet binnen,
Zodra dit is ontvangen zal Lex de wijkraad op de hoogte brengen. Mocht er ernstige gebreken zijn dan moet Lex
dit gemeld worden bij het meldpunt.
Sander vraagt de wijkraad mee te denken hoe de Willem de Zwijgerlaan optisch smaller kunnen maken.

07-11-2012

13-01-2013

Wijkraad

Parkeerproblemen Oosterhoutlaan is bekend. De bebording wordt aangepast en houten palen worden
geplaatst.
Lex
Parkeren naast Op Stoom
Er is contact gezocht met de directrice van Op Stoom en aangegeven dat we geen fysieke aanpassingen
kunnen doen aan de openbare ruimte omdat er eenvoudig weg geen ruimte is. De klanten van het
kinderdagverblijf moeten parkeren op de Oosterhoutlaan en te voet hun weg afleggen naar het
kinderdagverblijf.
-Er worden geen fysieke aanpassingen gedaan. Parkerende ouders blokkeren het fietspad. Flip gaat kijken.
Flip

Straatmeubilair
Geen

Technische Installaties
04-09-2013

Pontje
Zand naast het pad naar het pontje wordt vervangen door aarde

Lex

Groen
13-01-2013
04-09-2013

07-11-2012
13-01-2013
04-09-2013

-Volgende wijkkrant wordt er aandacht besteedt aan het overhangend groen in de wijk.

Pr. Mauritslaan: verwijderde boom moet worden vervangen
Overige

Lex

Verplaasten Hildebrandmonument/Hangjongeren
Er is nog geen besluit genomen over wanneer het monument wordt opgeknapt. Wel is nu duidelijk dat het
monument in de Haarlemmerhout zal blijven.
-Er wordt een stichting opgezet voor het Hildebrandmonument. De wijkraad doet een financiële bijdrage aan
deze stichting.
Er is geld gereserveerd voor de restauratie van het monument. Op het moment wordt onderzocht van welk
materiaal het monument weer wordt opgebouwd. Jeroen Braakman is procesmanager van het project.

04-09-2013
Haarlemmerhout/Frederikspark
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13-01-2013
04-09-2013
13-01-2013
04-09-2013
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Er wordt op dit moment gewerkt naar een B&W notitie over de festivals in de
Haarlemmerhout/Frederikspark & Florapark. Deze zal in januari met de betreffende belanghebbende zoals
de adviescommissie Haarlemmerhout en de wijkraden Koninginnebuurt en Welgelegen worden besproken.
In deze notitie is ook de evaluatie van onder andere Bevrijdingspop verwerkt. Uitnodiging volgt nog.
De notitie wordt ingediend bij B&W. Bernt heeft toegezegd binnenkort een bijeenkomst te organiseren om
een toelichting te geven aan de wijkraden en de Raad over de notitie. De uitnodiging volgt.
De Parksessies hebben overlast veroorzaakt.
Straatnaamborden
-Structureel worden alle straatnaamborden in Haarlem vernieuwd.
Beschadigingen van de straatnaambordjes kunnen bij het meldpunt worden gemeld.
Volgend overleg 5 november 2013
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