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Kernboodschap  De wijkraad klein Zuid-West is “klein” begonnen. Nu willen zij, onder andere op 

verzoek van bewoners, hun werkgebied uitbreiden. Daarmee beslaan ze alle 

buurten van het Houtvaartkwartier. Met deze nota wordt het college gevraagd de 

zittende wijkraad te erkennen als de wijkraad Houtvaartkwartier.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 
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Besluit College  

d.d. 12 januari 2021 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Houtvaartkwartier aan te wijzen als wijk; 

2. De zittende wijkraad te erkennen als wijkraad Houtvaartkwartier. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De wijkraad klein Zuid-West heeft de afgelopen jaren een onderdeel van het Houtvaartkwartier als 

haar werkgebied aangewezen. Namelijk het gebied tussen het Ruijterplein en de Pijlslaan, de N208 

en de Leidsevaart. De wijkraad krijgt echter steeds vaker de vraag haar grenzen uit te breiden omdat 

een aantal buurten niet wordt vertegenwoordigd door de wijkraad. Het verzoek is de grenzen uit te 

breiden tot de buurten  

 Van Galen buurt 

 Zeehelden buurt 

 Geschiedschrijvers buurt  

 Natuurkundigen buurt west 

 Natuurkundigen buurt oost 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1 Het Houtvaartkwartier aan te wijzen als wijk; 

2 De zittende wijkraad te erkennen als wijkraad Houtvaartkwartier. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het college geeft hiermee gehoor aan een wens van zowel de wijkraad van als de inwoners van het 

Houtvaartkwartier.  

 

4. Juridische grondslag  

Artikel 1 van de  Verordening op de wijkraden 2015 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Wijk: een door burgemeester en wethouders aangewezen gedeelte van de gemeente, dat 
geografisch valt te onderscheiden van de overige delen van de gemeente, waarvan de 
bewoners gemeenschappelijke belangen hebben ten aanzien van voorzieningen en andere 
zaken in dat deel van de gemeente; 

b. Wijkraad: een op grond van deze verordening geformeerde groep van bewoners uit de wijk, 
die door burgemeester en wethouders is erkend. Maximaal één wijkraadslid mag buiten de 
wijk wonen, maar moet wel inwoner van Haarlem zijn; 

c. Bewoners van een wijk: zij die op grond van het bevolkingsregister van de gemeente binnen 
de grenzen van een wijk wonen. 

2. Een wijkraadslid mag niet tevens (schaduw)gemeenteraadslid zijn. 
3. De dorpsraad Spaarndam heeft dezelfde status als een wijkraad voor wat betreft het deel van het 
dorp Spaarndam dat binnen de gemeentegrens van Haarlem ligt. 
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5. Argumenten 
1. Het belang van alle bewoners van het Houtvaartkwartier worden nu behartigd door een wijkraad 

Tot op heden werd slechts een deel van de wijk Houtvaartkwartier vertegenwoordigd door een 

wijkraad. Met dit besluit wordt de vertegenwoordiging van de wijkraad uitgebreid naar het hele 

Houtvaartkwartier, in plaats van een deel.  Dit vinden bewoners belangrijk omdat, een deel van het 

Houtvaartkwartier door de gemeente is aangewezen als ontwikkelzone. Deze zone ging voorbij de 

grenzen van de wijkraad Klein Zuid-West. Met deze aanpassing is de volledige ontwikkelzone 

vertegenwoordigd door een wijkraad.   

 

2. Het besluit past binnen de kaders van de regelgeving 

Op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening op de wijkraden is het 

college bevoegd om een gedeelte van de gemeente aan te wijzen als een wijk.  

 

6. Risico’s en kanttekeningen 

1. Het huidige bestuur bestaat alleen nog uit leden van het huidige gebied 

De wijkraad heeft al één lid uit het zuidelijke gedeelte en is voornemens om nieuwe leden te werven 

en bewoners uit het hele gebied de gelegenheid te geven zich verkiesbaar te stellen.  

 

2. Andere wijkraden krijgen hierdoor minder subsidie 

Per 2021 wordt het beschikbare budget alleen nog verdeeld over de wijken met een wijkraad.  In 

plaats van alle wijken. Het uitbreiden van de grenzen van deze wijkraad, heeft de consequentie dat 

het beschikbare budget over meer bewoners moet worden verdeeld dan voor het uitbreiden van de 

wijkraad. Hierdoor krijgen andere wijkraden minder subsidie bij uitbreiding van wijkraden. Over de 

consequenties van de nieuwe verdeelsystematiek zijn de wijkraden reeds geïnformeerd.  

 

7. Uitvoering 

Om bovenstaand besluit mogelijk te maken moet de gemeente de grenzen van de wijk wijzigen. Dit 

wordt bijgewerkt op de nieuwe kaart van de wijkraadsgrenzen die in januari wordt gepubliceerd op 

de website van de gemeente Haarlem. Op basis van deze grenzen wordt de subsidie voor 2021 voor 

de wijkraad berekend. Eind januari krijgen alle wijkraden, waaronder de nieuwe wijkraad 

Houtvaartkwartier, informatie over de hoogte van het subsidiebedrag.  

 

8. Bijlagen 

Geen 

 

 

 

 


