Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 19 mei 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 30 juni 2014
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher
Rob Hubert en Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris
Jan Nieuwenburg (tot agendapunt 4)
Michel de Graaf
Arnoud Kuiper (tot agendapunt 4)
Caroline Enthoven (van agendapunt 3 tot 11.4)
Yvonne van Bourgondiën
Nadja Degenhart
Dirk van Duijn
Kitty van Tooren (tot agendapunt 9)
Dennis van Harten (agendapunt 6)
Edwin Sabelis
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Hakima Sallemine
Gerard Zwier

1.

Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Molenwijk
wijkwethouder stadsdeel Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Pré Wonen
Ymere
Elan Wonen
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Dock
Politie
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Winkelcentrum Schalkwijk

Opening: de voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom.
Vaststellen agenda: toevoegen na agendapunt 4: 4a Veegactie Spaarnelanden.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
Mededelingen:
Arnoud Kuiper stelt zich voor: sinds 1 mei is hij gebiedmanager Schalkwijk. Al ruim een
jaar is hij betrokken bij Schalkstad.

2.
2.1
2.2

Verslag 7 april 2014
Tekstueel:
- verwijderen regel 3.5
- 11.2: toevoegen na de eerste zin: “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.”
Met inachtneming van bovenstaande wordt het verslag vastgesteld.

2.3

N.a.v: geen opmerkingen
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2.4
2.5

2.6

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.
4a.
4.1

4.2

4.3

Actielijst
De acties 02-09-13/2.3, 25-11-13/4.4, 13-1-14/10.6, 7-4-14/2.7/2.4//10.4/11.2/11.10 mogen
van de actielijst.
Frank Hilterman vertelt over de werkgroep nieuwe verdeelsleutel wijkraden. De werkgroep
wil voor de verdeling van de wijkraadgelden sociale componenten toevoegen. Deze worden nu
doorberekend en daarna neemt de werkgroep een besluit. De raadsleden zijn niet op de
uitnodiging voor deelname aan deze werkgroep ingegaan. Het volgend Vier wijkradenoverleg
wordt de verdeling van de wijkraadsgelden geagendeerd.
Frank Hilterman heeft na de zomer een afspraak gemaakt met de islamitische raad. Blijft nog
op de actielijst.
Nieuws uit het college Jan Nieuwenburg
Jan Nieuwenburg neemt afscheid van de wijkraden van Schalkwijk. Het is nog niet bekend
wie zijn opvolger wordt. In ieder geval ligt er wel een gebiedsprogramma. Hij bedankt de
wijkraden voor de samenwerking en geeft complimenten over de inzet en betrokkenheid van
de wijkraden. Hij wenst de wijkraden voor de toekomst veel kracht en succes toe.
Jan Nieuwenburg neemt 11 juni afscheid in de ’s Gravenzaal en alle aanwezigen zijn
uitgenodigd.
De voorzitter bedankt Jan Nieuwenburg. Hij vindt dat er de laatste jaren samen veel bereikt is
en merkt op dat hij van mensen, waaronder ook jongeren, hoort dat zij Schalkwijk
aantrekkelijk beginnen te vinden en er willen wonen.
Frank Hilterman meldt als voorzitter van de stichting Wijkbelangen dat de vier wijkraden
vorige week naar het coalitieprogramma hebben gekeken en daarover niet ontevreden zijn. Het
feit dat Schalkwijk Midden en Schalkstad in het programma staan wordt zeer gewaardeerd.
Waar de vier wijkraden zich wel zorgen over maken zijn de bezuinigingen op het gebied van
leefbaarheid en bewonersondersteuning. Hij benadrukt dat de wijkraden met de gemeente zijn
en niet tegen de gemeente.
Hans Hirs uit zijn zorgen n.a.v. de brief, dat raadsleden de wijkraden niet belangrijk vinden,
omdat de bewoners zelf participeren. Hij geeft een aantal voorbeelden waarbij de bewoners
zonder de wijkraad niet hadden kunnen participeren.
Frides Laméris snapt, dat wegens bezuinigingen, de overheid zich op vrijwilligers richt, maar
vindt dat de overheid de vrijwilligers dan wel moet ondersteunen. Dit is slim investeren in de
toekomst.
De voorzitter sluit dit punt af met de opmerking dat de wijkraden de politiek regelmatig
moeten informeren en zodra ontwikkelingen de verkeerde kant opgaan aan de bel trekken.
Handhaving: geen punten
Veegactie Spaarnelanden
Spaarnelanden heeft een veegactie georganiseerd zonder de corporaties hierbij te betrekken.
Als zij dat wel hadden gedaan, dan hadden de corporaties kunnen helpen om de bewoners te
activeren. Yvonne van Bourgondiën vindt dit een gemiste kans. Nota bene staat in het
wijkcontract dat veegacties met de corporaties afgestemd worden. Zij vraagt wie van de
gemeente met Spaarnelanden en wie binnen de gemeente communiceert over de
verplichtingen van het wijkcontract? Michel de Graaf antwoordt dat de procesmanager, Peter
Tobbe het overleg voert als het gaat om dienstverleningsovereenkomsten. Hij heeft ook deze
actie samen met Spaarnelanden voorbereidt. Deze actie is een aanvulling op het gewone werk,
maar had beter afgestemd moeten worden met de corporaties en wijkraden. Het is een
leermoment voor hen, want het was nieuw om het op deze manier te doen. De volgende keer
dus beter.
Ook kwalitatief is de veegactie niet volgens de afspraken die in de brief aan de bewoners
staan. Het vuil werd niet uit de goot gehaald en het onkruid werd niet met heet water bespoten.
Nota bene is de bewonersbrief zo laat verstuurd, dat niet alle bewoners hun auto op tijd weg
konden zetten.
Michel de Graaf zal navragen hoe vaak er veegacties zijn. Yvonne van Bourgondiën stelt voor
om Peter Tobbe voor dit overleg uit te nodigen om inlichtingen te geven. In ieder geval wil zij
de data van de veegacties hebben, zodat de corporaties zelf aan de bel kunnen trekken.
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5.

Pauze

6.
6.1

Dock Dennis van Harten
Voor Meer- en Molenwijk is een nieuwe jongerenwerker aangetrokken. Hij heet Lorenzo Lede
en werkt op dins- en donderdag. Zijn e-mailadres is: llede@dock.nl.
Dock bekijkt welke activiteiten het beste vanuit De Kas of Vinci 73 georganiseerd kunnen
worden. De nadruk van De Kas ligt bij toeleiding naar werk. Huiswerkbegeleiding en
activiteiten komen dan terecht in Vinci 73.
Wegens het wereldkampioenschap softbal verhuist Stuif Stuif naar De Ringvaart. Het vindt
plaats in de laatste twee weken van de schoolvakantie (4 – 18 augustus).
In de zomervakantie vinden de reguliere jongerenactiviteiten doorgang.
Momenteel vindt asbestsanering van Fututrzz plaats. Het is nog niet bekend wat er met het
gebouw gebeurd.
Het jaarlijkse programmaboekje van Dock komt voor de zomervakantie uit.
Prestatieplan: Dock wacht nog op de beslissing. 1 juli moet gestart worden. Zodra het plan
definitief is stuurt Dock het plan naar de wijkraden en corporaties.
Dennis van Harten verzoekt bewoners het telefoonnummer 088-592 17 47 te bellen als er iets
aan de hand is met een van hun gebouwen.
Het kinderkookcafé, kinderpersbureau, huiskamer Europawijk en de Lentefrisactie zijn
afgerond.
Kitty van Tooren vraagt of Dock extra activiteiten organiseert tijdens de ramadan.
Dennis van Harten gaat dit na.

6.2

6.3
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6.7
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7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

Politie Edwin Sabelis
Futurzz: er zijn drie aanhoudingen. Het onderzoek is in de afrondende fase.
Edwin Sabelis vraagt wegens inbraken om extra te letten op openstaande deuren en ramen bij
mooi weer. Er komt een stuk over in Mijn Schalkwijk.
Kitty van Tooren vraagt of een folder van handhaving mee kan met Mijn Schalkwijk. Dit zal
wegens financiële meerkosten waarschijnlijk niet lukken. De wijkraden adviseren haar de
folder digitaal naar de verschillende wijkkranten te sturen, zodat de folder gedrukt kan worden
in de wijkkranten van september/oktober.
Edwin Sabelis vraagt of de wijkraden merken dat er minder politie in de wijk is, sinds de
reorganisatie. De wijkraden merken dit niet. Eerder juist andersom, de politie is meer zichtbaar
aanwezig.
Dirk van Duijn vraagt n.a.v. een overleg met corporaties en wijkagenten, of voor hun
veiligheid de wijkagenten anoniem mogen melden.
Hans Hirs vertelt dat de wijkagent van Boerhaavewijk de komende weken minder in de wijk
aanwezig is wegens allerlei evenementen in en om Haarlem. Edwin Sabelis antwoordt dat
deze evenementen in de 20% overige werkzaamheden zitten.
Kitty van Tooren vraagt hoe het met de jeugdoverlast in het winkelcentrum is. Edwin Sabelis
antwoord dat het niet noemenswaardig is. Momenteel ondervindt alleen de Finlandstraat
overlast van een jeugdgroep. Het Engelandpark wordt door handhaving in de gaten gehouden:
momenteel gaat het hier vooral om acceptabel overlast bij mooi weer.
Dick Wijnoogst vraagt hoe het met de top 25 staat. Edwin Sabelis antwoord dat de aanpak
goed werkt. Er is al doorstroming.

8.

Dag van de Tuin
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van Willem van Wonderen

9.
9.1
9.2.
9.3

Communicatie Caroline Enthoven
Er is een nieuwe omgevingsalert app. Een persbericht hierover is naar de wijkraden gestuurd.
N.a.v. de communicatiekalender: aanvullingen doorgeven aan Caroline Enthoven.
De laatste hand aan Mijn Schalkwijk wordt gelegd. Er komt ook een artikel in over de Dag
van de Tuin op 30 augustus en het stukje over de Lentefrisactie kan ook nog mee.
Caroline Enthoven vraag alle aanwezigen er attent op te zijn om bij alles wat leuk en actueel is
aan de stadskrant te denken die maandelijks uitkomt. Ook is het mogelijk om bewoners of

9.4
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wijkraadsleden via de stadskrant in het zonnetje te zetten.
11.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Molenwijk
11.1 De wijkraad streeft ernaar hun ruimte 14 juni te kunnen openen.
11.2 De wijkraad is bezig om een interactieve website te ontwikkelen en Frides Laméris stelt dit
voor om met de vier wijkraden gezamenlijk aan te pakken. Frank Hilterman stelt voor om
eerst de bijeenkomst voor de wijkraden over de website van Bosch & Vaart af te wachten.
11.3 N.a.v. de toegestuurde stukken over de gevoerde participatieprocedure van de (toen nog) te
bouwen studiecentrum merkt Frides Laméris het volgende op:
- Het ging om een studiecentrum en nu wordt het een moskee;
- Uit de stukken blijkt dat er wel een klankbordgroep is geweest. Bewoners zijn echter niet
uitgenodigd om aan deze klankbordgroep deel te nemen, maar de klankbordgroepdeelnemers zijn door de organisatie uitgekozen.
- Door deze twee zaken hebben de bewoners geen vertrouwen meer in de overheid.
Frides Laméris benadrukt dat de bewoners niet tegen de moskee zijn, maar wel over de manier
waarop de gemeente de procedure aangepakt heeft.
De wijkraden zijn het met Frides Laméris eens dat een moskee niet gelijk is aan een
studie/ontmoetingscentrum en adviseren een bewonersavond te beleggen met de
verantwoordelijke bestuurders. Tevens adviseren zij om bezwaar te maken tegen de minaret
om de gevoelens van de bewoners te kanaliseren. Het feit dat de overheid ervoor moet zorgen
dat de bewoners op tijd bij het proces worden betrokken wordt gedeeld door alle wijkraden.
Alle wijkraden hebben zaken die de overheid in hun wijk niet goed hebben aangepakt en
aanwezigen vinden dat her erom gaat, hoe daarmee om te gaan.
Meerwijk
11.4 Rob Hubert merkt op dat de website van de vier wijkraden niet up to date is. De vergadering
besluit dit punt te agenderen na de bijeenkomst van Bosch & Vaart.
11.5 21 juni vindt de Midzomermarkt plaats.
Boerhaavewijk
11.6 Dick Wijnoogst is vanaf 7 juni op vakantie. Het volgend overleg kan hij niet voorbereiden.
Ook is hij 30 juni afwezig.
11.7 De Lentefrisactie is zeer goed verlopen.
11.8 Dick Wijnoogst vraagt naar de stand van zaken van Lidl. Michel de Graaf vertelt dat er een
voorstel van de gemeente ligt en het nu wachten is op een reactie van Lidl.
11.9 Hans Hirs vraagt naar de voortgang van de sloop van het LJC. Michel de Graaf antwoordt dat
een ontheffingsaanvraag van de flora- en faunawet is aangevraagd. Zodra die binnen is begint
de sloop.
11.10 Hans Hirs vraagt of de container op de F. van Adrichemlaan tegenover de Lidl, die ooit werd
gebruikt door een bloemenverkoper weggehaald kan worden. Michel de Graaf gaat dit na.
Europawijk
11.11 De hondenpoepcontainer in het Heempark is een groot succes. 65% van de hondenbezitters
ruimen de poep op en brengen het naar de container.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur
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Actielijst
Verg.d.d.

Pnt

wie

Onderwerp

14-10-13

7.3

A. Schneider/
D. Wijnoogst

Op 4WRO Presenteren bodemonderzoek
Schouwbroekerplas

02-09-13
19-5-14

10.16
2.6

A. Kuiper

Overleg met Molenwijk over verenigde polders
Bijeenkomst met islamitische raad, voorzitters
wijkraden en gebiedsverbinder

2.5
6.7

D. Wijnoogst
Dock

6.10

Dock

11.2/
4

D. Wijnoogst

11.10

M. de Graaf

Agenderen verdeling wijkraadgelden
Vastgestelde prestatieplan naar wijkraden en
corporaties sturen
Nagaan of er extra activiteiten georganiseerd
worden tijdens ramadan
Agenderen gezamenlijke website

Afh. /
contact.
Zodra
publieksvrien
delijk rapport
af is.
Afspraak
staat na de
zomer
30 juni

Na
bijeenkomst
B&V

Nagaan of container tegenover Lidl weggehaald
kan worden

Besluiten:
3 maart 2014: het middengebied is van alle wijkraden, maar naar buiten toe valt het onder één
wijkraad. Voor de wijkraadgrenzen zie: www.haarlem.nl
7 april 2014: Communicatiekalender GOB bij het verslag 4WRO voegen

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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