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Adres
Lodewijk van Deijssellaan 224
Cornelis van der Lijnlaan 1
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Aanwezig
+
+
+

Van Diemenlaan 15

-

Lodewijk van Deijssellaan 224

+

1. Welkom, mededelingen
De notulen van 10 maart 2015 worden goedgekeurd.
Nieuws buurtfeest: de organisatie van de buurtbbq gaat gestaag. Er wordt een begroting gemaakt en
via de penningmeester door de organisatie bij de gemeente ingediend.
De uitnodiging wordt gemaakt en rond Pinksteren bij de bewoners bezorgd. Er wordt afgesproken om
de Nieuwsbrief op 13 juni te laten verschijnen met daarin nog een reminder buurtfeest.
Rob van Looveren wil een koffiecirkel oprichten voor bewoners uit de wijk. De wijkraad juicht dit
initiatief toe.

2. Nieuws over Pleio
Twee wijkraadleden zijn naar de instructieavond Pleio geweest. Ze zien er het nut van in om van
deze extra service gebruik te maken. Het is de bedoeling dat de hele wijkraad toegang tot deze site
krijgt, die speciaal voor wijkraden en gemeente in het leven is geroepen.

3. Zonne-energie in de wijk
Over dit project is op dit moment nog geen nieuws te melden. Het is de bedoeling om een enquête
voor de bewoners samen te stellen die in de Nieuwsbrief Zomer 2015 opgenomen zal worden. Op de
volgende vergadering zal er over gebrainstormd worden.
Het plaatsen van zonnepanelen in het Ramplaankwartier zal medio juni 2015 van start gaan.

4. DSS voetbal en maatschappelijke connecties
De ontmoeting was in het Seinwezen en was niet alleen van DSS maar van meerdere
maatschappelijke instellingen uit Haarlem, zoals BUUV, mensen van OG, van andere wijkraden,
iemand van het Leger des Heils, van de naschoolse opvang, van DOCK, van tennispark Pim Mulier.
De bedoeling was dat iedereen aan het woord kwam en aangaf wat diegene te bieden had aan
ondersteuning. De Krim had niet anders te bieden dan publicatie in de Nieuwsbrieven of op de
website. Eigenlijk was de bijeenkomst het bij elkaar aftasten wat verschillende wijken en instanties in
positieve zin voor elkaar kunnen betekenen. Er komt een verslag en een vervolg.

5. Verkeerssituatie Orionbrug
Er wordt naar een verkeersdeskundige gezocht die de situatie op het kruispunt zal beoordelen.
Voordat dit kan gebeuren moet er een offerte gemaakt worden, waarna de gemeente haar
toestemming kan geven. (wordt vervolgd).
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6. Stuyvestanttunneltje
De ontwerptekening laat nog even op zich wachten. Waarschijnlijk komt deze niet eerder dan het
najaar ter inzage bij de wijkraad. Het project wordt door de provincie verder onderzocht en de wijkraad
houdt vinger aan de pols, want het is prioriteit 1 dat het tunneltje zo spoedig mogelijk gerestaureerd
gaat worden. De provincie heeft toegezegd hier mee bezig te gaan in het najaar of in het begin van
volgend jaar. (wordt vervolgd)>

7. Verordening wijkraden
Hier is geen nieuws over. De wijkraad wacht het af.

8. Berichten van de Penningmeester
De brief bewonersondersteuning 2014 bleek niet te zijn ondertekend en de gemeente doet een
verzoek om deze alsnog te ondertekenen en toe te sturen.
Het toegekende bedrag bewonersondersteuning voor 2015 is beduidend lager dan vorig jaar. De
penningmeester zal er hier navraag naar doen.

9. Website
De nieuwe website is niet volgens afspraak gerealiseerd. Het is nog even afwachten hoe het een en
ander zich verder zal gaan ontwikkelen. Wordt vervolgd.

10.Rondvraag
Anne-Floor Dekker zal de vergadering op 12 mei a.s. bijwonen als zij in de gelegenheid is.
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