
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 23-11-2022 – Huis Te Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig Namens 

  

Thea de Roos WBO Voorzitter (plaatsvervangend), WR Vondelkwartier 

Alex Kalf Notulist, WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Ton van der Voort WR Patrimoniumbuurt 

Ria Luisini WR Sinnevelt 

Dick van der Schraaf WR Sinnevelt 

Bert-Jan Rip WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Paul Boom DR Spaarndam 

Ismail Kose WR Delftwijk-Waterbuurt 

Thea Kranendonk WR Indische Buurt Noord 

  

Diana van Loenen Wethouder Haarlem Noord 

Anita Jonk Gebiedsverbinder 

Rina Stroo Jouw Haarlem 

  

 
1 - Opening en vaststellen agenda 

Thea opent om 20.05 de vergadering, heet iedereen welkom met name Diana van Loenen, de 
wethouder Haarlem Noord. Maarten van Haasteren de Directeur van Noord heeft zich afgemeld.   

Er wordt een korte voorstelronde gedaan om elkaar te introduceren. Diana geeft aan dat zij als 
raadslid in het verleden vaker een WBO-vergadering heeft meegemaakt en derhalve bekent is met 
het doel van de WBO.  

Thea geeft aan dat Cees wederom een operatie moest ondergaan en daarom niet aanwezig kon zijn. 
Thea neemt daarom wederom de voorzittershamer over. 

De agenda wordt vastgesteld.  

2 - Vaststellen verslag 28-09-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 28 september wordt vastgesteld met dank aan notulist Mariëlle Vos. 

Actielijst: 

• Maarten Wiedemeijer – Bert-Jan legt uit waar dit actiepunt over gaat. Dit ging om een 
bewoner die tevergeefs contact zocht met de gemeente over het plaatsen van een paaltje op 
een parkeerplaats. Hij had Maarten op de vorige vergadering gevraagd of hij hier binnen de 
gemeente navraag kon doen. Bert-Jan heeft tot nu toe nog niks hierop gehoord. Mariëlle Vos 
heeft Maarten ook nog een mail gestuurd op de dag van deze vergadering.  
 

Diana geeft aan dat het een terecht punt is dat ogenschijnlijke simpele dingen soms zo moeilijk zijn of 
moeizaam gaan. Binnen de gemeente zijn zij bezig om de communicatie te verbeteren en ook door 
een nieuw team op te stellen bij de afdeling Beheer. Anita vult aan dat je in dit soort gevallen beter 
een melding kan doen zodat het beter geregistreerd staat binnen de gemeentelijke systemen. 

  
 



3 - Vragen aan Diana van Loenen 

A) Organisatie wijkraden in 2023 
 

Alle voorzitters zijn gebeld door Diana, over het collegebesluit en de startnotitie om de wijkraden om 
te vormen naar wijkplatforms. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2024. 

De startnotitie is bij alle wijkraden bekend.  
 
Rob heeft tijdens de vorige vergadering aan Maarten Wiedemeijer gevraagd hoe wijkplatforms vorm 
gaan krijgen. Daar kon Maarten toen nog geen antwoord op geven. Rob heeft voor de 
gemeenteraadsverkiezingen een gesprek gehad met de burgermeester over dit onderwerp maar dat 
hij nog geen duidelijkheid heeft en informatie mist. Ook vraagt Rob zich af wat het verschil in 
definitie is tussen een wijkraad en wijkplatform. Een wijkraad is een zelf organisatie en een 
wijkplatform een netwerkorganisatie. Diana geeft aan dat de startnotitie het enige stuk is tot zover 
en dit het startschot is. Er is nog veel niet bekend; verschillende aspecten moeten nog uitgezocht 
worden en er gaan nog gesprekken en participatie gehouden worden. Met de wijkplatforms is de 
gemeente op zoek naar een bredere vertegenwoordiging in de wijken. De startnotitie wordt 1 
december behandeld in de commissie Bestuur. Er is ook een notitie participatie, maar dat is een 
apart stuk.  
 
Bert-Jan vindt het goed dat de gemeente probeert om de burgers te betrekken. Hij refereert naar de 
thema-avond Gereguleerd Parkeren van 22 november die georganiseerd is door de wijkraden 
Dietsveld-Vogelbuurt en Vondelkwartier. Er waren een groot aantal bewoners en de wijkraad was 
echt de connectie tussen de bewoners en de gemeente. Bert-Jan geeft aan dat er niet per se iets 
nieuws bedacht moet worden en dat gekeken moet worden wat wel goed gaat. Diana reageert 
hierop dat zij en de gemeente ook echt eerder bewoners wil betrekken, zeker met dit soort grote 
onderwerpen. Zij ziet alleen dat Haarlem nog niet zo ver is als andere gemeentes. Zij gaan op zoek 
naar een bepaalde buurt in Haarlem Noord om een wijkplatform te starten, welke is nog niet bekend 
en hopelijk lukt dit in 2023. Diana geeft aan dat er ook bij de gemeente personeelstekort is. Hoe dit 
behapbaar houden en hoe de wijkplatforms van de grond te krijgen is iets waar ze over aan het 
nadenken zijn. Bert-Jan geeft aan dat bewoners pas komen als het te laat is en de plannen hun direct 
raakt. Dit is niet zomaar opgelost.  
 

Ton vraagt waarom er naar wijkplatforms gegaan wordt. Zij hebben net een wijkraadsvergadering 
gehad waarin ook Hoorne Vastgoed was uitgenodigd om te praten over Spaarneboog. Dit was een 
prima vergadering waarin de wijkraad echt een toegevoegde waarde was. Er wordt een 
klankbordgroep opgericht vanuit Hoorne Vastgoed. Wat niet goed is gegaan is het nieuwe 
havenkantoor. De redenen voor een nieuw kantoor zijn in zijn optiek niet valide. Ton heeft o.a. 
navraag gedaan naar de kosten van verbouwen en nieuwbouw, verbouwen is goedkoper. Ton vraagt 
zich af waarom zij niet geïnformeerd zijn aan de voorkant van het proces, dit wekt wantrouwen. 
Anita valt in dat er wel participatie gaat komen. Thea stelt voor dit onderwerp te behandelen bij 
agendapunt 5 (inbreng vanuit de wijkraden). 

 
Dick geeft aan dat bewoners wantrouwend zijn naar bestuurders, althans zo lijkt het op bijvoorbeeld 
Nextdoor. Je moet als bestuurder helder communiceren, waarom en hoe. En als de burgers niet 
willen dan moet je luisteren en niet je plan doorzetten. Wijkraden zouden daar een mooie connectie 
in kunnen zijn. Ria vult aan met de visie Orionzone dat zij in 2017 zelf naar de gemeente gegaan toen 
de wijkraad hoorde van deze plannen. Het participatie traject is toen opgestart maar toch zijn 
bewoners nog boos.  
 



Diana geeft aan dat het wantrouwen richting politiek en bestuur is groot, niet alleen naar hen maar 
ook naar bijvoorbeeld huisartsen. Wat doe je eraan, maar dat is niet alleen aan de politiek. Zorgpunt 
in de hele maatschappij. Soms zijn participaties goed doorlopen maar mensen alsnog niet tevreden. 
De communicatie is heel belangrijk. Als een bewoner komt naar de gemeente dan moet je proberen 
wat wel kan en niet alleen nee. Ook de toon is belangrijk. Anita geeft aan dat zij en het gebiedsteam 
veel in de wijk zijn, maar veel ambtenaren niet. Zij proberen dat wel mee te geven aan de 
ambtenaren.  
 

Thea is teleurgesteld in het stuk. Zij vindt een lege huls. “Samen maken we de stad”, is een mooie 
leus, maar een lege huls als bewoners niet geraadpleegd worden of invloed hebben op het beleid van 
de gemeente. (zie betaald parkeren). 

 “Wijkbewoners weten het beste wat er moet gebeuren in hun wijk” staat bijvoorbeeld in de 
startnotitie. Daar is Thea het niet mee eens. Met de input van bewoners werd niks gedaan op de 
thema-avond bijvoorbeeld. Praten als Brugman, maar het is toch al besloten. Althans zo lijkt het. 
Meer betrokkenheid bewoners, begint bij het begin. Leg een onderwerp neer bij de bewoners en laat 
die erover hun mening geven. Thea benoemt ook dat in de startnotitie staat dat de wijkraden soms 
ook een bottleneck zijn, waarom staat het daar? Worden de wijkraden als lastig gezien? Anita zegt 
van niet en weet niet waarom het hier staat. Anita geeft aan dat er ook mooie initiatieven vanuit de 
buurt zijn en die moeten we ook een stem te krijgen. Thea, als een veranderende samenleving om 
een andere manier van werken vraagt, (zie Startnotitie, 4.1.) zal het college toch zelf het voorbeeld 
moeten geven. 

 

Ismail is positief over de verandering naar wijkplatform. De wijkraad Delftwijk-Waterbuurt is sinds 
een half jaar weer actief. Zij werken samen met o.a. Delftwijk City en de moskee en zij zijn dus al een 
soort van wijkplatform. 

 
Bert-Jan geeft aan dat we moeten oppassen met het gat van niet stemmende mensen naar dat 
iedereen inspraak heeft. Paul vult aan dat met het wegvallen van de wijkraden er ook geen 
tussenpersoon meer is. Daardoor zullen meer bewoners zich rechtstreeks melden bij de gemeente. 
Dat kost ook veel tijd en met het personeelstekort bij de gemeente is dat voor de gemeente een 
uitdaging. Ook zijn er wijken die zichzelf minder goed kunnen vertegenwoordigen en daar zijn de 
wijkraden waardevol voor. Diana ziet de wijkraden als katalysator en hoopt dat met de wijkplatforms 
uit te kunnen bouwen.  
 
Thea rondt dit onderwerp af met de mededeling dat de startnotitie op 1 december wordt behandeld 
in de commissie Bestuur en dat per 1 januari 2024 de wijkraadsverordening wordt ingetrokken. 
 

• Positie WBO 
De toekomst van het WBO is door de omzetting naar wijkplatforms ongewis. Er zal te zijner tijd 
naar gekeken moeten worden in wat voor vorm het WBO ingericht zal worden.  
 

• Participatie 
 

B) Ontwikkelzones 
 

Anita geeft op voorhand aan dat de meeste punten al beantwoord hadden kunnen worden. Het 
zijn meer technische vragen. Thea K geeft aan dat het misschien goed is om het waarom mee te 
nemen in de beantwoording van deze vragen. Diana vraagt hoe de samenwerking gaat in o.a. 
klankbordgroepen aangezien veel van dit soort vragen daar getafeld zijn.  



 

Bison bowling 

Dick geeft aan dat Hoorne Vastgoed meerdere sessies heeft gehouden en dat er nu een ontwerp ligt 
van maximaal 11 verdiepingen hoog. Dit in tegenstelling met de maximale bouwhoogte uit de visie 
Orionzone waarin 7 bouwlagen staat. Het lijkt al alsof dit besloten is want vanuit de gemeente blijft 
dit stil over dit onderwerp. Dick vindt dat de gemeente zich hierover stellig moet uitdrukken. Diana 
heeft dit op moment geen informatie hierover en zegt dat ze erop terugkomt. 
 
Bert-Jan vindt dat de samenwerking in de klankbordgroepen over het algemeen goed gaat. Hij 
refereert naar de bijeenkomst van de gemeente over de Sportweg op 6 september waarin een goede 
opkomst was van bewoners. 
Thea K was hier ook bij en zij geeft aan dat wat de gemeente presenteerde niet zo concreet was. 
Diana antwoordt dat het een afweging is tussen iets vroeg presenteren en niet helemaal uitgewerkt 
te hebben of dat het lang op zich laat wachten om geheel uitgewerkt gepresenteerd te worden. Anita 
geeft aan dat er een visie is gemaakt en dat er dan nog geen concrete invullingen zijn. Taak is om de 
doelstelling van de participatie goed neer te zetten. 
 
Rob overhandigt zijn zienswijze, over een concrete invulling van een plein op de kop Planetenlaan, 
aan Diana. Deze zienswijze zal Rob in de vergadering van de commissie Ontwikkeling van 24 
november a.s. ook inspreken. 
 
C)  Asielbeleid 
Diana vindt het apart dat hier vragen over zijn gesteld. Volgens haar gaat de opvang goed en ook 
vanuit de direct omwonenden heeft de gemeente geen klachten ontvangen.  
Er wordt gevraagd of er mensen worden opgevangen in de zwarte tent/gebouw aan de 
Spaarndamseweg? Diana antwoord dat er inderdaad mensen in opgevangen worden. Verder 
licht zij toe dat er een nieuwe spreidingswet is aangenomen door de regering. De gemeente 
gaat inventariseren waar er extra opvanglocaties gaan komen. Zeker ook omdat vanuit de 
spreidingswet deze vanglocaties ook langdurige locaties moeten zijn. Bert-Jan vraagt of de 
financiële prikkel, van €1000,- per opgevangen asielzoeker, een reden is voor de gemeente 
om hieraan mee te doen. Dat is niet de reden zegt Diana. De burgermeester heeft in het 
verleden al in een vroeg stadium actief meegewerkt aan opvang van diverse asielzoekers.  
 
D)  Betaald parkeren 
Diana zegt dat er al 653 zienswijzen ingediend zijn via de site van de gemeente. Ismail 
vraagt hoe de bijeenkomst over het gereguleerd parkeren op 22 november was. Thea ligt 
het kort toe en het zal zij naar Ismail sturen. Diana geeft aan dat er tot 29 nov tijd is om 
zienswijze in te sturen. 
 
E)  Sociale Druk 

Op de eerste vraag van dit onderdeel kan geen antwoord worden gegeven aangezien de vraagsteller 
de context van deze vraag niet kon toelichten. 

Op het tweede punt licht Rob toe dat er binnen De Krim er een meningsverschil heerst over de bouw 
van woningen op het parkeerkavel Overdelft. Moet het 100% sociale huur worden of toch het 
bewonersinitiatief van 24 sociaal en 10 vrije sector huurwoningen? Woningbouwplannen worden 
toegejuicht op door veel bewoners, dat is o.a. Nextdoor te lezen. Echter als het dan dichtbij komt, 
zeg maar in iemands achtertuin, dan is het enthousiasme opeens een stuk lager.  

F)  Windmolens 



De zorg die er bij Thea K is gaat over het feit dat er een groep bewoners van het project Land in Zicht 
zich actief mengt in de Projectgroep Windenergie. Dat is natuurlijk goed, echter lijkt het alsof ze 
namens de wijkraad Indische Buurt Noord hierin deelnemen. De wijkraden Dietsveld-Vogelbuurt en 
Indische Buurt Noord zijn nog geen onderdeel van de Projectgroep Windenergie. Verzoek is om hen 
toe te voegen. 

G)  Sport 

Rob geeft aan dat er veel sportfaciliteiten zijn verspreid in de Orionzone. Zo is er o.a. de turnhal in De 
Krim, het Pim Mullier sportpark en het Noorder sportpark. Rob vraagt zich af of er winst te behalen 
valt doordat veel verschillende verenigingen dezelfde soorten sport aanbieden. Er zal toch wat 
geschoven moeten worden om de nieuwbouw in de Orionzone mogelijk te maken. Rina geeft aan dat 
er al velen Klankbordroepen zijn waarin al deze clubs deelnemen waarin dit ter sprake komt. Ter 
kennisgeving aangenomen. 

 

4 – Mededelingen Gemeente (Anita) 

• Gebiedsopgave Noord. Anita geeft aan dat er maandag 28 november as een bijeenkomst is over 
de gebiedsopgave Noord. In deze bijeenkomst worden o.a. de plannen en de budgetten 
besproken. De wijkraden Haarlem Noord en de diverse sociale partners zijn uitgenodigd.  

• Het Initiatieven budget 2022 is op. Dat betekent dat bewoners geen initiatieven, voor 
bijvoorbeeld vergroenen van hun stoep, meer kunnen starten dit kalenderjaar. Iemand heeft 
uitgerekend wat het budget per inwoner van Haarlem is en dat is €1,76  

 

5 – Mededelingen wijkraden 

• Dietsveld/Vogelbuurt - Bert-Jan – Overlast hangjongeren op het plein van de Koningin Emma 
school. Veel contact gehad met de wijkagent en het is nu onder controle. De school wil het plein 
uitbreiden en zijn hiervoor ook in overleg met de wijkraad. 

• Theo van der Leek van de gemeente heeft goed werk gedaan met de smiley borden en dat wil 
Bert-Jan via deze weg nog eens benadrukken. 

• Compliment voor Thea voor de organisatie van de bijeenkomst over het gereguleerd parkeren. 
Veel voorstanders durven zich niet uit te spreken en die waren blij met het initiatief om iedereen 
een plek te geven om bijvoorbeeld mee te denken. Goede taak van een wijkraad en hopelijk ook 
voor de toekomstige wijkplatforms. Diana heeft dit ook teruggekregen van haar collega’s die op 
de bijeenkomst aanwezig waren. 

• Planetenwijk - Alex – De wijkraad had actief geflyerd om zoveel mogelijk bewoners naar de 
bijeenkomst van 6 september te krijgen. Het is niet zo makkelijk om bewoners te mobiliseren om 
mee te denken met de gemeente. Dat moet de gemeente echt wel goed beseffen in hun plannen 
voor de wijkplatforms.  

• Verder geeft hij aan dat ondanks meerdere Omgevingsmeldingen en een mail naar de gemeente 
er geen actie wordt ondernomen op de kruising Middenweg/Zaanenlaan. Deze loopt in de 
ochtendspits helemaal vast en creëert een gevaarlijke kruising voor met name fietsers. Er zijn op 
YouTube diverse filmpjes geplaatst die dit goed laten zien. Diana wil deze na de vergadering 
graag zien zodat zij dit verder op kan pakken.  

• Patrimonium - Ton – De wijkraadsvergadering trok 50 deelnemers. Zij hadden ook folders 
verspreidt om bewoners te informeren. Er waren goede discussies met o.a. Hoorne Vastgoed. Er 
heersen wel veel zorgen over het gebied van de voormalige Carpet Right. Af en toe heeft hij het 
idee dat de projectontwikkelaar en de gemeente onder een hoedje spelen. Zo ligt er nu een plan 
om minder woningen te maken om onder de 50% sociale huur eis uit te komen.  Ook is de 
detailhandel met parkeergarage uit het plan gehaald. Ton geeft aan dat het proces niet goed 



doorlopen is. Hij kwam via de app OmgevingsMelder er achter dat dit plan er nu ligt. Er staat al 
wel een bord voor de verkoop maar het bestemmingsplan is nog niet ingediend. Diana geeft aan 
dat er een klankbordgroep opgesteld gaat worden. Anita komt er op terug 

• Verder vult Ton aan dat hij een initiatiefnemer was van referendum betaald parkeren waardoor 
het systeem initieel is ingevoerd. 

• Vondelkwartier – Thea - geeft aan dat Noord-Akerdam eindelijk wind- en waterdicht is. De 
werkgroep Skaeve Huse zou in december een Skaeve Huse locatie in Rotterdam bezoeken maar 
helaas gaat deze niet door. Verschillende andere locaties willen het ook niet organiseren dus 
proberen ze een volgende afspraak te maken in Rotterdam. 

• De wijkraad heeft een thema-avond Energie besparen georganiseerd. Hier was de gemeente ook 
bij aanwezig en werden er o.a. tips gegeven over het besparen van energie en 
isolatiemaatregelen.  

• Sinnevelt- Ria – Zij hebben een wijk contactavond gehad waarin bewust de gemeente niet 
uitgenodigd was. Dit was vanwege de vele contactmomenten met de gemeente die al geweest 
waren in een korte periode. Het was gewoon een leuke avond met de bewoners in het 
Schoterhof inclusief eten. In totaal waren er maar liefst 120 bezoekers.  

• Probleem van onderhoud wegen in Sinnevelt, vooral de J.H. Leopoldstraat. Deze zijn echt in 
slechte staat, mede door de kwaliteit van diverse bomen. Ria heeft contact met Gerard den 
Dungen die het eens is met de situatie. Die loopt ook op tegen een muur binnen de gemeente. 
Anita geeft aan omdat het ook over bomen gaat dit de situatie moeilijker maakt. Zij gaat 
contact zoeken met Dennis van de Meer.  

• Rina had een vraag aan Ria over het Schoterbos dat het centrale fietspad daar weggehaald is. 
Komt die nog terug? Nee die komt niet meer terug en je mag daar niet fietsen. Bebording is nog 
niet compleet en dat wordt binnenkort besproken en opgepakt. 

• Indische Buurt Noord - Thea – Er ligt een plan om het Nieuw Guineaplein te vernieuwen. Diana 
vraagt wat bewoners van het plan vinden en of de buurt niet verdeeld is over de plannen. Thea 
antwoord dat er veel overlast is vanwege het versteende plein en voor de rest is het een 
gedragen plan. 24 december wordt er een midwinterfeest gehouden en iedereen is uitgenodigd. 

• Krim - Rob – Door de Orionzone is er veel samenwerking met Planetenwijk en Sinnevelt. Diverse 
werkgroepen zijn hiervoor ingesteld. Onderwerpen die nu spelen zijn de doorfietsroute langs de 
Delft en de turnhal. De Pim Mullierlaan werkgroep hebben een Plan B opgesteld en toegestuurd 
en mogen dit inspreken in de commissie Beheer.  

• Rob is bezig met het plein op de kop Planetenlaan. Hij wil een bewonerswerkgroep opzetten 
maar dat gaat moeizaam. Bert-Jan pareert dat hier de klankbordgroep voor is. Alleen is er nog 
geen volgende meeting volgens Rob. Hij wil een tussenstap toevoegen om iets concreets toe te 
voegen. 

• Rina vraagt Rob over de status van de schouwen rond het Mendel. Er zijn 2 schouwen geweest, 
een verkeer en een veiligheid. De rapporten zijn hiervan ook uitgebracht. Het is nu vooral kijken 
wat een eventuele tunnel onder de Randweg van invloed is hierop.  

• Spaarndam - Paul – Het kolkje is nu echt zo goed als af. De laatste bomen worden gepland en 
dan is het klaar voor de kerst. Paul geeft verder aan dat als groep bewoners actief zijn op een 
bepaald onderwerp zij dit juist heel fijn vinden. Zij haken dan als dorpsraad aan. Je moet alleen 
oppassen dat zij niet namens de dorpsraad gaan spreken.  

• Delftwijk – Ismail – De wijkraad gaat voor ouderen een Kerstmeeting organiseren. Zij doen dit 
samen met diverse organisaties in de wijk, o.a. Elvira wordt erbij betrokken. 

 
 
6 – Rondvraag 

• Paul: Vraag voor Diana hoe hard is de verhouding 50/30/20. Hoe is de verhouding in de al 
gerealiseerde projecten? Diana antwoord dat die projecten nog op de oude normen 



40/40/20 zijn vergund. De verhouding is stads breed en dat betekent dat per project wordt 
gekeken welke verhouding daar mogelijk is. Over heel Haarlem is dit wel behaald tot zover.   

• Thea: Opening schoolplein de Dolfijn. Fase 1 is afgerond en het is een hele verbetering. Diana 
was daar bij de opening en geeft aan dat een bewoner graag een beeldje wil op dat plein. 
Diana zal de gegevens sturen naar Thea. 

 

Om 22.00 uur bedankt Thea iedereen voor hun aanwezigheid. 

Volgende WBO-vergadering is 14 december om 20 uur ( in Huis Te Zaanen)  

Overzicht WBO vergaderdata 2023 

25 januari  – overleg met presentaties  
22 februari  – overleg wijkraden onderling 
22 maart – overleg met presentaties  
26 april  – overleg wijkraden onderling 
24 mei   – overleg met presentaties  
21 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
27 september  – overleg met presentaties  
25 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
22 november  – overleg met presentaties  
20 december  – overleg wijkraden onderling 

 

 

Actielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marielle Hilde Prins (Boomridder) wordt verschoven naar volgend jaar 24/11/2021 In Behandeling 

Marielle Ramplaan kwartier energie project wordt verschoven naar volgend 
jaar 

24/11/2021 In Behandeling 

Marielle Marc m.b.t. luchtkwaliteit metingen wordt verschoven naar 
volgend jaar 

23/02/2022 In Behandeling 

Marielle Marcel Smeenk Dock en Haarlem Ontmoet uitnodigen voor een 
WBO vergadering  in 2023 nu aanbesteding definitief is. 

22/06/2022 In Behandeling 

 
Maarten 
 

Doet onderzoek waarom aangevraagde paaltjes niet geplaatst 
worden in Dietsveld/Vogelbuurt 

28/09/2022 In Behandeling 

Annette Maakt overzicht voor WBO mbt vrijwilligers (zie item), is inmiddels 
verstuurd naar de wijkraden. 

28/09/2022 Is gesloten 

Diana/Anita Maximale hoogte bouwkavel Bison Bowling 23/11/2022 In Behandeling 

Diana Contact zoeken met de verkeerskundige over kruising 
Zaanenlaan/Middenweg 

23/11/2022 In Behandeling 

Anita Proces omgevingsvergunning Carpet Right bekijken 23/11/2022 In Behandeling 

Anita Neemt contact op over de slechte staat van de J.H. Leopoldstraat 23/11/2022 In Behandeling 

 


