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1.

Gebeurtenissen in de afgelopen periode

1.1

Vergaderingen

Het voorbije jaar (periode: november 2016 t/m december 2017) hebben 6 (twee-maandelijkse)
vergaderingen plaatsgevonden. De gemiddelde opkomst is ca. 16 personen, maar varieerde sterk
naar gelang de onderwerpen op de agenda. Vooral de vergadering waarin de herontwikkeling van
het pand Carpet Right aan de Spaarndamseweg 74-76 aan de orde was, trok veel geïnteresseerden.
Thema bijeenkomsten
De thema bijeenkomsten zijn langzaamaan afgebouwd. Na de thema bijeenkomsten die de voorbije
jaren hebben plaatsgevonden, is de wijkraad ruimschoots geïnformeerd over onderwerpen die voor
de wijk van belang zijn. De tijdens het verslagjaar gehouden thema bijeenkomsten strekten vooral
ertoe om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en van nieuwe gezichten bij de Gemeente,
Spaarnelanden et cetera. Onder meer de volgende thema's kwamen aan de orde:
•
Activiteiten Spaarnelanden binnen de wijk en inventarisatie van klachten en suggesties door de
nieuwe relatiemanager Noord.
•
Inventarisatie van klachten en suggesties door de afdeling Handhaving van de Gemeente en
kennismaking met de nieuwe wijkhandhaver.
•
De veiligheid en leefbaarheid in de wijk, waaronder hernieuwde kennismaking met de nieuwe
wijkagent.
Een greep uit de andere onderwerpen van de vergaderingen tijdens het verslagjaar:
•
Parkeerplannen Gemeente Haarlem & referendum
•
Verkeersveiligheid Spaarndamseweg - Kloppersingel
•
Veiligheidsaspecten in de buurt, waaronder inbraken, overlast van ex-verslaafden, honden en
katten

•
•
•
•
•
•
•
1.2

Herontwikkeling van het pand Carpet Right aan de Spaarndamseweg.
Ontwikkelingen die spelen op de grens van Schoten en de Patrimoniumbuurt, zoals het terrein
rondom Quality Bakers, het Nelson Mandelapark en de Fjord
Behoud van het openbare groen in het Mandelapark
Eventuele Dolhuysbrug voor fietsers
SOR rapport c.q. de eventuele afsluiting van de Kennemerbrug
Toekomst wijkraden, ook in Haarlem na de Gemeenteraadsverkiezingen
Toename van jonge gezinnen in de Patrimoniumbuurt
Financieel

De Financiën van de wijkraad geven een solide beeld. Er is ook dit jaar weer sprake van een (klein)
overschot op de begroting.
1.3

Wisseling bestuur

Tijdens de verslagperiode is de personele bezetting van het bestuur ongewijzigd gebleven. De
voorzitter en de secretaris stellen zich niet opnieuw verkiesbaar (zie 2.1 hierna).
2.

De positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode

2.1

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen, met dien verstande dat de
jaarvergadering de voorzitter en secretaris niet opnieuw kunnen kiezen, nu zij zich niet opnieuw
verkiesbaar stellen:
•
Piet de Vries (voorzitter)
•
Annet Zwanenveld (penningmeester)
•
Léon Wijsman (secretaris)
2.2

Wijkraadsleden

De wijkraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
•
Anneke Jongejan
•
Anita de Jong-Bliek (tot medio 2017)
•
Carty Rijper
•
Ton van der Voort
•
Juliëtta Schrabacq
•
Peter Ree
•
Arnold van Strien
Het bestuur nodigt geïnteresseerde buurtbewoners van harte uit om ook wijkraadslid te worden.

2.3

Samenstelling werkgroepen

De werkgroepen bestaan sinds de samenvoeging van de werkgroep Verkeer en Parkeren en de
werkgroep Veiligheid uit de volgende personen:
Werkgroep Infrastructuur & Veiligheid
•
Ton van der Voort
•
Arnold van Strien
•
Carty Rijper
•
Janne van der Bom
•
Juliëtta Schrabacq
•
Henk Klaassen
Werkgroep Jeugd & Speelplaatsen
•
Anita de Jong-Bliek (tot medio 2017)
•
Peter Ree
Redactie/communicatie (tot aan de jaarvergadering)
•
Iris Hartog
•
Judith Huitenga
•
Pepijn Vanthoor (foto’s)
•
Lieneke van der Veen
De Werkgroep Groen & Milieu is bij gebrek aan bezetting/belangstelling momenteel niet actief, maar
is formeel (nog) niet opgeheven.
Er zijn plannen om een nieuwe werkgroep op te richten die zich zal richten op wijk overstijgende
activiteiten/netwerken (LSA, WBO, Wijkenoverleg Noord en de andere wijkraden in Haarlem).
De werkgroepen komen regelmatig bijeen en formuleren zelf onderwerpen waarmee ze aan de slag
willen. Voor de werkgroepen is een format ontwikkeld dat zij ter ondersteuning kunnen gebruiken. Er
wordt regelmatig teruggekoppeld naar de wijkraad. Het bestuur is vooral klankbord en ondersteuner;
de leden van de werkgroepen hebben grote autonomie. Van hen wordt verwacht en gevraagd waar
nodig zaken met het bestuur af te stemmen.
2.4

Externe contacten

De wijkraad onderhoudt diverse externe contacten, te weten:
• LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers)
• WBO (Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg)
• Gemeente Haarlem
• Wijkenoverleg Noord
• Pre Wonen
• Scholen in de wijk (Willem van Oranje en De Schelp)

•

Wijkraden (Frans Halsbuurt, Schoten-Transvaalbuurt)

Daarnaast heeft de wijkraad incidenteel contact met de Koningkerk en de WVO school.
3.

De visie van het bestuur op de nabije toekomst

Het bestuur is sinds medio 2016 in onderling overleg over een andere invulling/rol van de wijkraad
om blijvend te kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de Patrimoniumbuurt. In
verschillende stappen is gekomen tot een werkwijze die de werkgroepen voor wat betreft
wijkraadsactiviteiten leidend maakt. Het bestuur heeft enkel nog een agenderende functie en waar
nodig een ondersteunende, coördinerende en/of adviserende rol richting de werkgroepen en
eventuele burgerinitiatieven in de buurt. Dit los van de statutaire rechten en plichten van het
(stichtings)bestuur van de wijkraad.
Kort na de jaarvergadering op 25 oktober 2016 is in goed overleg binnen de wijkraad besloten om de
frequentie van de vergaderingen terug te brengen van een keer per maand naar een keer per twee
maanden. Ook is de agenda minder formeel ingericht om zo meer ruimte voor debat en discussie te
creëren.
De voorlopig laatste stap om te komen tot een nieuwe werkwijze is geweest dat tijdens de
wijkraadsvergadering van 21 november 2017 is besloten om de regiefunctie van het bestuur verder
te beperken en de autonomie van de werkgroepen daadwerkelijk leidend te laten zijn voor de
activiteiten van de wijkraad binnen de Patrimoniumbuurt. Concreet betekent deze werkwijze:
minder vergaderen, minder formaliteiten en meer prioriteit bij de bestaande en/of nog op te richten
werkgroepen respectievelijk de ondersteuning van persoonlijke initiatieven. Als er dan toch
vergaderd moet worden, dan op een prettige plek op een prettige manier.
Breed onderkend is dat een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de nieuwe werkwijze binnen
de wijkraad is dat goede communicatie wordt gewaarborgd, zowel onderling als met de
wijkbewoners zelf. Met het oog hierop wordt er een digitale lijst opgesteld en (via e-mail)
gecirculeerd tussen de werkgroepen en het bestuur, waarin maandelijks wordt bijgehouden wat de
activiteiten van de werkgroepen en de laatste stand van zaken is. Voor communicatie met de wijk is
er de Facebook-groep en de website.
De papieren wijkkrant is in januari 2018 voor het laatst verschenen, nu de redactie heeft aangegeven
ermee te stoppen en er geen opvolging is.
******

