Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 7 april 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 19 mei 2014
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hanna Hamersma, Jean Pierre Huybrechts,
Paul Lissenburg, Kees Schreuders en Hugo Visscher
Rob Hubert en Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris
Jan Nieuwenburg (tot agendapunt 7)
Michel de Graaf
Annemariecke Schneider (vanaf agendapunt 8)
Khalil Khuwam (vanaf agendapunt 8.5)
Caroline Enthoven (vanaf agendapunt 7)
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren
Dick Jansen (vanaf agendapunt 7)
Hans Verweij (vanaf agendapunt 7)
Spencer Bierman (vanaf agendapunt 7.3)
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Edwin Sabelis en Wim van Kuilenburg
Simonne van Hout
Dick Wijnoogst
Gerard Zwier
1.

1.1
1.2
2.

Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Molenwijk
wijkwethouder stadsdeel Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Pré Wonen
Ymere
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Dock
Buurtbedrijf
Spaarnelanden
notulist
Politie
St. Jacob
secretaris Vier wijkradenoverleg
Winkelcentrum Schalkwijk

Opening: de voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom.
Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
Afmeldingen van Wim van Kuilenburg, Edwin Sabelis en Dick Wijnoogst.
Michel de Graaf wijst op de workshop Vinden en Binden van de vrijwilligerscentrale.
Verslag 3 maart 2014
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2

N.a.v:
Agendapunt 7.2: Frank Hilterman vertelt dat de wijkraden een bijeenkomst met Dock over het
prestatieplan tot en met 2015 hebben gehad. Afgesproken is om vaker bijeen te komen.
Frank Hilterman geeft aan Jan Nieuwenburg mee, dat de wijkraden zich ernstige zorgen
maken over de bezuinigingen van de laatste jaren, waardoor de taken die Dock nog uit kan
voeren minimaal zijn.
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Agendapunt 11.4: Op het voorstel van Michel de Graaf om de communicatiekalender van het
GOB bij het verslag te voegen, gaan alle aanwezigen akkoord.
Actielijst
De nieuwe wijkraadgrenzen zijn officieel gepubliceerd. De actie kan van de lijst. Nieuwe
actie: de nieuwe grenzen opnemen in Mijn Schalkwijk. Actienemer is Michel de Graaf.
N.a.v. de wijkraadgrenzen meldt Frank Hilterman dat er een bijeenkomst over de
verdeelsleutel van de wijkraadsgelden is geweest en er nog twee zullen volgen. Op de eerste
bijeenkomst waren geen raadsleden aanwezig. Michel de Graaf gaat dit na bij Menno Evers.
Frides Laméris verzoekt om een datum voor het overleg verenigde polders. Wordt een actie
voor de opvolger van Annemariecke Schneiders.
De klankbordgroep Schalkstad is nog niet benaderd. Jan Nieuwenburg adviseert zelf de
klankbordgroep bijeen te roepen. Michel de Graaf geeft de contactpersoon van de gemeente
aan de wijkraden door.
Lidl: de actie om het gesprek met de gemeente en Lidl terug te koppelen aan de wijkraad
Boerhaavewijk is gebeurd. Hans Hirs meldt n.a.v. het artikel in de krant, dat Lidl nog niet gaat
verbouwen, omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over het parkeren. Lidl heeft met
de wijkraad Boerhaavewijk afgesproken dat ze contact opnemen met de gemeente en de
Fietsersbond.
Spaarnelanden uitnodigen voor dit overleg kan van de lijst, staat voor vandaag geagendeerd.
Registratie via de website Haarlem kan van de actielijst. Pers- en nieuwsberichten van de
gemeente zijn op te vragen via de link: https://www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail/.
Deze rss feed (abonnementfunctie op de website) is ook voor alle bestuurlijke stukken. De
wijkraadsleden kunnen zelf aanvinken waar ze zich op willen abonneren.
Legen afvalcontainers op zaterdag: Hakima Sallemine legt uit, dat er vier vrachtwagens op
zaterdag volgens de bijna-volmeldingen die binnenkomen in de nacht van vrijdag op zaterdag
rijden. Op zaterdag brengen de mensen echter veel afval naar de containers. Spaarnelanden
probeert hier iets op te vinden.
De acties voor het prestatieplan en werkgroep Verkeer en Vervoer zijn gedaan en kunnen van
de lijst.
Nieuws uit het college Jan Nieuwenburg
Het college is demissionair dus omvangrijke besluiten kunnen niet worden genomen. Wel zal
het college nog een besluit nemen over de vergunning voor Schalkstad en investeringen in
scholen.
Jan Nieuwenburg adviseert de vergadering om met de nieuwe wijkwethouder goede afspraken
te maken op het gebied van wonen en welzijn. Door de crisis is er meer armoede achter de
voordeur dus er blijft werk voor een sociaal en veilig Schalkwijk.
Ook vertelt hij, dat het jammer vindt, dat door de crisis veel projecten geen doorgang konden
vinden. Hij vindt dat de gemeente zich nu moet concentreren op behouden wat er is en dat
goed onderhouden, zodat er niet op het laatste moment gereageerd hoeft te worden. Ook
liggen er nog kansen in Schalkwijk op het gebied van energiezuinige woningen. De wijkraden
geven aan met hem eens te zijn.
De vergadering nodigt Jan Nieuwenburg uit om in het volgende Vier wijkradenoverleg
afscheid te nemen of hem opnieuw als wijkwethouder van Schalkwijk te begroeten.
De vier wijkraden hebben een brief naar de collegeonderhandelaars gestuurd. In de tweede
helft van dit jaar worden de gemeenteraadsleden uitgenodigd in Schalkwijk.
Handhaving Hakima Sallemine en Kitty van Tooren
Italiëlaan: deze week wordt een brief bij de ondernemers bezorgd (cc aan wijkraad
Europawijk), om de containers en andere rommel aan de achterkant van hun bedrijven op te
ruimen. Per 1 mei 2014 wordt hierop gehandhaafd.
Parkeren Lidl: Hakima Sallemine heeft het advies van de wijkraad Boerhaavewijk aan het
team parkeren doorgegeven en zij gaan dit oppakken.
De weggehaalde ondergrondse container op de R. Kochlaan wordt weer teruggeplaatst.
Groenteboer Bernadottelaan: het team Bebouwde Omgeving gaat de bebouwing uitzoeken. De
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containers heeft de groenteboer inmiddels weggehaald.
Yvonne van Bourgondiën vraagt of de containers bij de galerijflats op de W. Booth- en
R. Steinerstraat ook teruggeplaatst worden? Hakima Sallemine antwoordt dat Spaarnelanden
vaker de containers zal legen en er zal ook een hotspotlijst komen. Andere hotspots die worden
genoemd: het Salieveld en de hoek M.L.Kinglaan / Erasmuslaan.
Kitty van Tooren meldt dat er vanmiddag een bijeenkomst over inbraakpreventie is waar de
wijkraden worden gevraagd om mee te denken over oplossingen.
N.a.v. de inbraken meldt Kitty van Tooren dat van de wijken in Haarlem met de meeste
inbraken Boerhaavewijk op de eerste, Europawijk op de tweede, Meerwijk op de derde en
Molenwijk op de vierde plek staan.

5.

Ouderensport
Wegens afwezigheid van Lucia Grooff vervalt dit agendapunt

6.

Pauze

7.
7.1

Dock Dick Jansen
Prestatieplan (zie ook agendapunt 2.2): Het is nog onduidelijk welk budget Dock van de
gemeente krijgt om het prestatieplan uit te voeren. Als het minder dan begroot wordt, zal Dock
een nieuw plan moeten maken.
Futurzz: er zijn aanhoudingen verricht. Het gebouw is zodanig vernietigd, dat er nagedacht
moet worden over sloop/nieuwbouw. Het roet is tot in de spouwmuren doorgedrongen en om
dit (wegens de roetstank) weg te krijgen moet of de binnen- of buitenmuur verwijderd worden.
Ook is door het vuurwerk asbest uit het plafond vrij gekomen en verspreidt door het hele
gebouw. Dick Jansen vindt dat het gebouw, door de plek waar het staat, kwetsbaar.
Alternatieven worden onderzocht, waarbij het voor Dock belangrijk is dat de collega’s dicht
bij elkaar zitten. Futurzz is niet aan Europawijk gebonden, de jongeren komen uit heel
Schalkwijk. Voor de basisschoolleeftijd wordt gedacht aan samenwerking met de
Mgr. Huibersschool.
Frides Laméris adviseert niet iets voor de jongeren uit te denken zonder hen te betrekken.
Dick Jansen antwoordt dat dit niet zal gebeuren. Vanaf het begin zijn de jongeren bij Futurzz
betrokken en dat zal met het nieuwe object ook weer gebeuren. De activiteiten zullen wel
besloten zijn, zodat jongeren met een negatieve inslag geen kans krijgen. Voor hen blijft het
ambulante jongerenwerk actief.
Er wordt druk gewerkt aan een Sociaal wijkteam voor Europa- en Molenwijk. Naar
verwachting zal dit team na de zomer starten.
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9.

Buurtbedrijf Hans Verweij
Buurtbedrijf is een samenwerking van de drie corporaties, Spaarnelanden en de gemeente. Zij
zijn ook de betalende opdrachtgevers. Paswerk is de aannemende partij en stuurt het project
aan. Hans Verweij valt onder Paswerk.
De opdracht is tweeledig: 1. Beter scoren op schoon heel en veilig en 2. Met mensen werken
die afstand hebben op de arbeidsmarkt. Wat het laatste doel betreft: in een jaar tijd hebben zes
mensen een baan gevonden en drie zijn een vervolgopleiding haan doen.
Een jaar geleden is Buurtbedrijf in Haarlem Oost begonnen en in Schalkwijk zijn ze sinds
januari actief.
Paswerk en Spaarnelanden voeren hun werk uit volgens het bestek wat afgesproken is met de
gemeente. Er zijn echter ook bewoners die buiten de afgesproken tijden (grof) afval op straat
en naast de containers zetten. Het Buurtbedrijf heeft in Oost in 11 maanden tijd 200.000 kilo
van dit soort afval opgehaald.
Behalve het schoon houden van de wijk biedt Buurtbedrijf ook klussen aan. Iedereen die in
Schalkwijk woont en een klus heeft kan zich melden bij de balie van Vinci 73. Het gaat om
klussen in en om het huis zoals schilderijtjes ophangen, laminaat leggen of tuinklusjes.
In Mijn Schalkwijk komt een artikel over het Buurtbedrijf.
Politie
Wegens afwezigheid van Edwin Sabelis en Wim van Kuilenburg vervalt dit agendapunt
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Spaarnelanden Spencer Bierman
Het volmeldingensysteem van de ondergrondsecontainers heeft drie standen: leeg, 60-80% en
80%. Op zaterdagochtend wordt er ook bij 60-80% geleegd, maar in het weekend storten de
mensen veel vuil af. Verzoeken tot een avond of weekendservice moeten de wijkraden met de
gemeente bespreken, want daar zitten kosten aan verbonden.
De wijkraden willen containers terug. Vooral op die plekken waar nu nog maar één container
staat. Mensen brengen hun vuilnis niet terug naar huis als de container niet open gaat. Volgens
Spencer Bierman zijn er in Schalkwijk weinig plekken waar één container staat.
Hotspots bevinden zich vooral bij flats met veel onderhuur. Spencer Bierman vertelt dat aan
mensen die afvalstoffenheffing betalen een pasje is gegeven. Mensen die menen recht te
hebben op een pas kunnen dat aanvragen bij Spaarnelanden.
De klacht dat om 16.15 uur het antwoordapparaat bij Spaarnelanden er al op staat, terwijl
16.30 uur is afgesproken neemt Spencer Bierman mee. Nota bene is in het Vier
wijkradenoverleg van 1 juli 2013 deze klacht ook al gemeld en toen heeft Spaarnelanden
beloofd dit te verbeteren.
Bij calamiteiten in de avond of weekend loopt het contact met Spaarnelanden via de
piketcoördinator van de gemeente Haarlem.
Dick Jansen vertelt over het project in Amsterdam waar bewoners een container kunnen
adopteren.
N.a.v. de nieuwe containers voor afvalscheiding legt Spencer Bierman uit dat de gemeente een
taakstelling van de landelijke overheid heeft gekregen om 45% afval duurzaam te scheiden.
Om dit te bewerkstelligen zijn containers voor specifiek afval nodig.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Frides Laméris meldt n.a.v. het notuleren van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk,
dat de wijkraad Molenwijk haar prioriteiten budgettair gezien elders legt. Hij noemt de
mogelijkheid dat de wijkraad ook dit overleg kan gebruiken om zaken in te brengen.
Rob Hubert merkt op dat het niet de bedoeling is om zaken voor de werkgroep Verkeer en
Vervoer in het Vier wijkradenoverleg te bespreken. Gezien de volle agenda is daar geen tijd
voor.
Frides Laméris merkt op dat er onrust in Molenwijk is ontstaan door de bouw van een moskee
op de Betuwelaan. De bewoners zijn niet op de hoogte gebracht: vijftien jaar geleden heeft de
gemeente tegen de bewoners gezegd dat er een studiecentrum zou komen; het woord moskee
is nooit gevallen. De bezoekers van dit gebouw zijn geen bewoners van Molenwijk. Hij
verzoekt inzage in het vergunningstraject. Michel de Graaf antwoordt, dat volgens
Menno Everts en Menno Vissers de participatieprocedure correct is verlopen. Hij zal de
documentatie toesturen. Frides Laméris reageert hierop dat vijftien jaar geleden intensief met
de bewoners is overlegd, maar het traject nooit is afgerond. Hij vraagt of de andere wijkraden
iets van dit project weten? Hugo Visscher antwoordt dat er een aantal jaar geleden veel protest
was. Kees Schreuders reageert dat het kan zijn dat de bewoners, nu er echt gebouwd gaat
worden, wakker zijn geschud, terwijl er jaren geleden wel een traject is gevolgd. Volgens
Frides Laméris is de beleving in de wijk dat de bekendmaking van dit project zo is gekozen
dat niemand er vanaf weet.
Frank Hilterman heeft overleg gehad met het Haarlemse bestuur van Al Ikhlaas. Hij stelt voor
om met de vier voorzitters van de wijkraden en de Islamitische Raad een keer bijeen te komen.
In een later stadium kunnen ze misschien uitgenodigd worden voor het Vier wijkradenoverleg.
Frides Laméris, Hugo Visscher en Hans Hirs willen mee en ook Michel de Graaf meldt zich
aan. Frank Hilterman regelt een bijeenkomst.
Rob Hubert vraagt of de gemeente van plan is de rode containers van het Teylercollege te laten
staan? Annemariecke Schneider antwoordt, dat de ambitie is om ze weg te halen en de
afdeling Vastgoed daar ook mee bezig is. Zolang de containers er echter nog staan en er komt
een school die te weinig ruimte heeft, dan zouden de containers door die school gebruikt
kunnen worden. Wat het contract met Bedrijven en Samenleving betreft is er een second best
option: het veld tussen de moskee en de school. Het is nog niet duidelijk wat de bedrijven met
het veld gaan doen. Het GOB houdt de wijkraad Meerwijk op de hoogte.
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Rob Hubert meldt dat er 15 april een informatieavond van Ymere is over locatie 1 op de
Aziëweg.
11.6 Kees Schreuders neemt morgen op de jaarvergadering van wijkraad Europa afscheid. De
werkgroep Verkeer van de wijkraad is slapende gemaakt. Rob Hubert en Dick Wijnoogst
nemen de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk van hem over. Deze werkgroep zal nog
eenmaal in het kwartaal vergaderen.
Hij bedankt alle aanwezigen voor de samenwerking en zegt dit een ijzersterk platform te
vinden: de vier wijkraden met de gemeente en corporaties om de tafel en zo nodig andere
organisaties erbij. Hij geeft de aanwezigen mee om ervoor te zorgen dat dit platform actief
blijft.
11.7 Hans Hirs vraagt naar de voortgang van de sloop van het LJC. Annemariecke Schneider
antwoordt dat een ontheffingsaanvraag van de flora- en faunawet is aangevraagd. Zodra die
binnen is begint de sloop.
11.8 Hans Hirs meldt dat Lidl parkeerplekken op de F. van Adrichemlaan wil.
Annemariecke Schneider antwoordt dat de gemeente een voorstel heeft gedaan n.a.v. de
wensen van Lidl en nu wacht de gemeente op een reactie.
11.9 Hans Hirs meldt dat op 17 mei de Lentefrisactie bij De Ringvaart plaats vindt.
11.10 Hans Hirs vraagt hoe het met de vlaggenmast van het LJC staat. Hij hoopt dat deze voor
Koningsdag op de speelplaats bij De Ringvaart staat. Michel de Graaf gaat dit volgende week
regelen.
Afscheid Annemariecke Schneider
Annemariecke Schneider gaat per 1 mei naar het GOB van Haarlem Zuid-West. Haar opvolger wordt
Arnoud Kuiper. Ter afscheid vertelt ze een voor de aanwezigen herkenbaar verhaal over wat ze
allemaal is tegengekomen in haar functie van gebiedsmanager voor Schalkwijk.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur waarna de deelnemers van het
Vier wijkradenoverleg nog afscheid nemen van Annemariecke Schneider. Zij bedanken
Annemariecke Schneider met een enorme bos bloemen. Hugo Visscher spreekt namens de wijkraden
en vertelt hoe de wijkraden haar waarderen en hoe fijn ze met haar hebben samengewerkt. “Iedereen
in Schalkwijk zal haar missen.”

Volgende vergadering van dit overleg
Maandag 19 mei 2014 om 9.00 uur Wijkcentrum Europawijk

Gebiedsverbinder: Michel de Graaf Telefoon 023 511 3358 E-mail mbgraaf@haarlem.nl
Secretariaat Beleidsoverleg Vierwijkradenoverleg: H.G. Wijnoogst
Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem tel 023 5335489 Email: d.wijnoogst@planet.nl
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