Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 30 juni 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 1 september 2014
Voorzitter: Michel de Graaf
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1.

Opening: de voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom voor Bernt Schneiders,
de nieuwe stadsdeelbestuurder van Schalkwijk.

1.2

Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de vergadering
wijzigt de volgorde van de agendapunten: zie verslag

2.
2.1

Introductie stadsdeelbestuurder Bernt Schneiders
Bernt Schneiders motiveert waarom hij voor Schalkwijk heeft gekozen: voor Schalkwijk zijn
leefbaarheid en veiligheid belangrijke aandachtspunten en deze punten zitten ook in zijn
portefeuille.
Hij vindt dat in Schalkwijk veel goed gaat. Voor de 20% die minder goed gaat wil hij nagaan
waarom niet en wat er moet gebeuren om het proces beter te laten verlopen.
Bernt Schneiders wil er aan werken dat goede initiatieven voor buurten snel van de grond
komen. Met de ambtelijke molen kan het voor de bewoners wel eens te lang duren, waardoor
de motivatie verdwijnt. Een oplossing ziet hij bijvoorbeeld in spreekuren van wethouders in de
wijk.
Frank Hilterman merkt op dat de verwachtingen in Schalkwijk, nu de burgemeester
stadsdeelbestuurder is, hooggespannen zijn. Hij vraagt om met voorzichtigheid met de
aandachtspunten veiligheid en leefbaarheid om te gaan, omdat rond deze punten een negatief
imago van Schalkwijk hangt. Er gebeuren veel leuke dingen in Schalkwijk, maar de stad
Haarlem lijkt dat soms te vergeten. Bernt Schneiders is het hiermee eens en vindt het ook
jammer dat de media anders doen willen geloven over het werkelijke beeld van Schalkwijk.

2.2
2.3

2.4
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De aanpak van de criminele jeugd (top 25) werpt al zijn vruchten af en deze groep wordt de
goede richting op gestuurd. Op het gebied van leefbaarheid en groen is veel positiefs te
vertellen en dat zal hij, ook naar de media toe, steeds bevestigen.
2.5
Frank Hilterman vraagt hoe Bernt Schneiders tegen de wijkraden aankijkt. Volgens de
kadernota wordt er bezuinigd op het leefbaarheid- en bewonersondersteuningbudget. Uit de
media heeft hij inmiddels ook begrepen dat deze bezuiniging teruggedraaid wordt en alleen
voor 2015 geldt. Hij benadrukt dat wijkraden in het kader van de participatiesamenleving juist
nodig zijn.
Bernt Schneiders antwoord dat zijn inziens, alles wat opgebouwd is en goed blijkt te werken
behouden moet blijven. Zo vindt hij de wijkcontracten bijvoorbeeld een goed concept en hij
merkt dat de politiek van Haarlem dat nu ook begint te beseffen. Er moet echter nog
10 miljoen bezuinigd worden bovenop de 40 miljoen die het vorige college al moest
bezuinigen. Frides Laméris merkt op dat de beste bezuiniging, juist meer geld voor de
wijkraden is. Zij leveren gratis inzet voor de wijk en hebben direct contact met de omgeving
en de gemeente en zijn daardoor efficiënt. Hugo Visscher reageert dat niet overal in Haarlem
de wijkraden dit bereiken en vindt dat de gemeente eisen mag stellen aan een wijkraad,
bijvoorbeeld door middel van een werkplan met een bijbehorende begroting. Bernt Schneiders
vindt dit een goed idee, maar vanavond valt al het besluit over de verdeling van de
wijkraadgelden met de sociale componenten. Frank Hilterman stelt voor om dit idee te
bespreken met de evaluatie van de nieuwe verdeelsleutel.
2.6
Frank Hilterman vraagt aandacht voor het middengebied en Schalkstad. Er is veel leegstand en
het doet geen goed voor het imago van Schalkwijk. Frides Laméris vult aan dat er
tegenwoordig veel uitgegaan wordt van een economisch model en hij vindt dat er ook vanuit
leefbaarheid gedacht moet worden bij de ontwikkeling van grote projecten zoals Schalkstad.
Hij krijgt zo langzamerhand het idee dat projectontwikkelaars over Schalkwijk beslissen.
Bernt Schneiders reageert dat, dat juist de reden was om het project Schalkstad met de ING te
stoppen. Hij stelt voor om Ewout Cassee voor dit overleg uit te nodigen om hierover verder te
praten.
2.7
Frides Laméris vraagt aandacht voor het feit dat de wijkraden vaak worden gebruikt als
ontvanger van slecht nieuws en het lijkt dat het GOB de buffer is van de politiek. Hij vraagt of
de wijkraden in het besluitvormingsproces eerder betrokken kunnen worden, zodat besluiten
met de wijkraden worden genomen in plaats van het besluit aan de wijkraden mede te delen..
De voorzitter bedankt Bernt Schneiders voor zijn komst en de aanwezigen zien uit naar de
samenwerking.
3.

St Jacob
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van Yvonne Wullink

4.

Pauze

6.

Spaarnelanden, evaluatie veegactie
Voor dit agendapunt zijn aanwezig: Ehrard Folmi en Frank Corvers van de gemeente en
Ietze Oostinga en Jelka Roos van Spaarnelanden.
N.a.v. de klachten van de corporaties en wijkraden op het overleg van 19 mei, zijn
Spaarnelanden en de gemeente nu op dit overleg aanwezig om te bekijken hoe de veegactie in
het vervolg beter en efficiënter kan.
Ietze Oostinga legt uit dat na de ‘go’ van de gemeente, Spaarnelanden vier weken de tijd had
om deze actie te organiseren en er daardoor geen afstemming met de corporaties en wijkraden
kon plaats vinden. Hij begrijpt dat het afstemmen met deze instellingen winst kan opleveren en
spreekt de intentie uit, dat de volgende keer dus zeker te doen.
Ietze Oostinga zegt dat er een verkeerd beeld geschetst is van wat de veegactie precies inhield.
Deze actie was erop gericht om de voedingsbodem voor het onkruid weg te nemen en de actie
is nog niet beëindigd. De bestrijding kost een aantal maanden
Ehrard Folmi vertelt dat dit jaar het onkruid anders wordt bestreden. De gemeente monitort het
onkruid nu zes maal per jaar op hoe het erbij staat en waarop ingezet moet worden.
Frides Laméris reageert hierop dat dit betekent dat de bewoners die zelf onkruid verwijderen
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6.5

6.6

6.7
6.8

dus ten nadele gemonitord worden. Frank Hilterman stelt een brainstormbijeenkomst met de
wijkraden en Spaarnelanden voor om te bespreken hoe de bewoners betrokken moeten worden
bij de onkruidbestrijding. Volgens Hugo Visscher heeft de gemeente wel naar de bewoners
gecommuniceerd wat de bewoners zelf moeten doen.
N.a.v. het budget voor onkruidbestrijding vertelt Ehrard Folmi dat het budget al een aantal
jaren hetzelfde is gebleven, maar de techniek om onkruid te bestrijden veranderd is en
daarmee duurder is geworden.
N.a.v. flora in de bermen vertelt Khalil Khuwam dat een ambtenaar specifiek bezig is met
ecologisch beleid en onderzoekt hoe bermen en walkanten te verbeteren met het toepassen van
diverse soorten wilde flora.
Het voorstel om de ene dag de oneven kant en een andere dag de even kant te vegen neemt
Ietze Oostinga over.
Ietze Oostinga stelt voor om op de website van de gemeente een programma te zetten, waarop
de wijkraden en corporaties zelf kunnen aangeven wanneer zij, voor welke straten een grote
veegactie willen.

Spaarnelanden en afvalcontainer Rudolf Steinerstraat
6.9
Yvonne van Bourgondiën zegt dat Han Vrieling van Spaarnelanden aan Pré Wonen had
beloofd een oplossing te vinden voor het afval dat elk weekend naast de container staat. Zij
stuurt de mail over de klacht naar Michel de Graaf die de mail door zal sturen naar
Frank Corvers. Frank Corvers gaat ook het aantal aansluitingen op deze container na.
5.
5.1

5.2
5.3

5.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8

Verslag 19 mei 2014
Tekstueel:
11.13: Frites Laméris wijzigen in Frides Laméris
Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v:
11.8 Lidl heeft een voorstel gedaan en de gemeente heeft dit nu in beraad.
11.9 ontheffingsaanvraag faunawetgeving LJC: de gemeente wacht nog steeds op de
ontheffing. Het ligt nu bij de burgemeester.
Actielijst
De acties van 19 mei: 2.5, 6.7, 6.10 zijn gedaan en mogen van de actielijst.
Dock Wendy Prince
Het sociale wijkteam voor Molenwijk en Europawijk gaat per 1 juli starten. Gea Muffels
neemt in het team plaats als opbouwwerker vanuit Dock.
Het jongerenwerk heeft met partners een ramadanprogramma samengesteld voor binnen- en
buitenactiviteiten.
Wegens vakantie is van 7 juli tot 10 augustus het wijkcentrum gesloten.
Het programmaboekje van Dock zal half juli bij de bewoners van Schalkwijk in de brievenbus
liggen.
Dock heeft een WMO-bijeenkomst voor ouderen in het wijkcentrum van Europawijk
georganiseerd over de veranderingen in de AWBZ. In oktober zal er nogmaals een bijeenkomst
gehouden worden. Wendy Prince stuurt een stukje naar de wijkkranten. Deadline is eind
augustus.
In de Kas vinden activiteiten plaats in het kader van leren, werk en ondernemen. Iedereen kan
gebruik maken van de werkcoach. De kinderactiviteiten gaan naar Vinci 73.
Het jongerenwerk verplaatst naar het leegkomende gebouw van de Al Ikhlaas naast de
Ringvaart. De komende periode wordt het gebouw verbouwd en geleidelijk aan gaat Dock hier
de activiteiten uitbreiden. De jongerengroep in de Ringvaart is een geheel nieuwe groep, dus
de jongeren van Futurzz zijn niet overgegaan. Het gebouw zal de opvolger worden van
Futurzz. In Europawijk blijft de ambulante jongerenwerker.
Dick Wijnoogst vraagt naar de voortgang van de toegankelijkheid voor ouderen van
looproutes in de wijk. Michel de Graaf antwoordt dat er een rapport met aanbevelingen is

4WRO / BO

30 juni 2014

3

gekomen. Hij stuurt dit rapport naar Wendy Prince.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

9.
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

10.
10.1
10.2.
10.3

10.4

11.
11.1

11.2

Politie Edwin Sabelis
De zedenzaak van de Piramide in Boerhaavewijk betrof een zaak uit het verleden.
Het aantal woninginbraken daalt. De ME is ook ingezet voor het ‘oranje’voetenproject.
Overlast jeugd bij het Van der Valkhotel: de politie heeft deze jongeren uit de anonimiteit
gehaald (bekend maakt onbemind).
Top 25: er is uitstroom, maar ook instroom.
Europawijk krijgt een tweede wijkagent: een stagiaire voor twee dagen in de week. De
specifieke opdracht voor de tweede wijkagent is het in kaart brengen van de jeugd.
Frank Hilterman merkt op, dat op de wijkschouw van Meerwijk melding werd gemaakt van
jeugdcriminaliteit op de hoek Bernadottelaan / Jungstraat. Hakima Sallemine antwoordt dat dit
niet om overlast of criminaliteit gaat, maar het een normale jeugdhangplek betreft.
De politie heeft gehandhaafd op snelheid van boten op het water. Veel watersporters en
woonbootbewoners waren blij met deze actie.
Handhaving Hakima Sallemine
De jeugdoverlast bij de R. Steinerstraat is in beeld. Frank Hilterman vertelt dat hij met de
buurtvaders is meegelopen en zeer te spreken is over de aanpak van de buurtvaders/moeder,
door met de kinderen in gesprek te gaan.
Gedurende de ramadan is er extra controle bij het Spijkerboorpad. Ook het moskeebestuur zal
hier ’s avonds rondlopen.
Er komt een actie tegen het fiets-, scooter- en autoverkeer op het L. da Vinciplein.
Melding scooteroverlast in de winkelpassage Molenwijk. Hakima Sallemine neemt dit op.
De wijkraad Meerwijk vraagt hoe na de vakantie het toenemende autoverkeer bij het
Spijkerboorpad wordt opgelost? De kinderen van Rozemarijn worden met speciaal vervoer
gebracht, de kinderen van Al Ikhlaas worden vanuit heel Haarlem door de ouders met de auto
gebracht en daarbij is St. Jacob ook nog aan het bouwen. Behalve deze drukte is het
Spijkerboorpad ook eenrichtingsverkeer. Edwin Sabelis adviseert om Bert Tepper hierbij te
betrekken. Handhaving en politie zullen, zodra de scholen weer beginnen, hier vaker komen.
Communicatie Caroline Enthoven
De gemeente inventariseert in welke wijken en straten buurtinitiatieven zijn.
N.a.v. de communicatiekalender: aanvullingen doorgeven aan Caroline Enthoven.
Evaluatie Mijn Schalkwijk:
- Het magazine is positief ontvangen, zelfs op straat zijn wijkraadsleden erop aangesproken.
- De distributie is in Boerhaavewijk niet goed gegaan: de magazines zijn op het verkeerde
adres afgeleverd.
- Met de bonnen voor plantjesafgifte in Meerwijk is het misgegaan.
- Gevraagd wordt om het magazine niet via de post naar de wijkraden te sturen, omdat zij al
krijgen via de distributie.
Hugo Visscher heeft persberichten over het tekenen van het wijkcontract Europawijk
verstuurd, maar nog geen reacties ontvangen. Caroline Enthoven zal de media nabellen en ze
regelt tevens een fotograaf.
Persleiding Rijnland
Toelichting Khalil Khuwam: Het Hoogheemraadschap wil een persleiding van Heemsteede
naar de afvalwaterzuivering in Schalkwijk. Het afvalwater van Heemstede wordt dan in
Schalkwijk gezuiverd waarvoor de zuiveringsinstallatie van Schalkwijk wordt uitgebreid.
Deze operatie moet in december 2016 klaar zijn, want dan gaat de afvalwaterzuivering van
Heemstede uit functie.
N.a.v. een kaartje laat Khalil Khuwam de mogelijkheden van de route van de leiding zien. De
gemeente geeft de voorkeur aan het tracé buiten Schalkwijk om. Frank Hilterman reageert dat
het natuurgebied van de Meerwijkplas van zo’n hoog ecologisch niveau is, dat hij liever de
overlast in de wijk heeft, dan dat dit gebied aangetast wordt. Wijkraad Meerwijk is bereid om
tot aan de Raad van State bezwaar te maken. Khalil Khuwam waarschuwt dat de belasting
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11.3

voor de bewoners groot is, omdat de persleidingen ook pompen heeft die regelmatig
gecontroleerd moeten worden, waarop Frank Hilterman reageert dat deze pompen dus ook nog
eens een permanent effect op het natuurgebied hebben. De voorzitter vraagt aan de andere
wijkraden hun mening en allen willen Wijkraad Meerwijk steunen. Het argument van de
gemeente om de persleiding onder de fietspaden aan te leggen wuift Rob Hubert weg, omdat
de fietspaden goed zijn, maar de straten slecht.
Wat betreft het tracé door de Eijkmanlaan stelt Boerhaavewijk voor om deze laan dan meteen
te herinrichten, waarop Khalil Khuwam antwoordt, dat het nadeel van de persleiding door de
stad is, dat bij toekomstige plannen de persleiding in de wel ligt.

12.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Europawijk
12.1 3 juli om 16.15 uur wordt het wijkcontract Europawijk getekend. Iedereen is welkom.
12.2 N.a.v. agendapunt 7.7 concludeert Hugo Visscher dat Futurzz uit Europawijk verdwijnt. Hij
wil graag weten wat er met het gebouw, of bij sloop met de grond gebeurt. Michel de Graaf
gaat dit na.
Boerhaavewijk
12.3 Afgelopen vrijdag heeft de wijkraad een geslaagde iftar in De Ringvaart gehad.
Meerwijk
12.4 De wijkraad heeft een wijkschouw gehad en er is gesproken over de participatie van
groenpercelen. Frank Hilterman wil verder praten over de mogelijkheden van het
postzegelgroen en het betrekken van gemeentegrond bij de eigen tuin. Dick Wijnoogst merkt
op dat het betrekken van gemeentegrond al vaker is geprobeerd, maar niet gelukt, omdat deze
grond te duur bleek te zijn. Frides Laméris vindt dat voor het postzegelgroen een goed plan
gemaakt moet worden over hoe het eruit moet zien en hoe de bewoners te betrekken dat het
hun gebied wordt. Afgesproken wordt om over dit onderwerp verder te praten met de
sleutelfiguren.
12.5 Frank Hilterman en Hugo Visscher hebben op uitnodiging een brainstormsessie gehad met
stedenbouwkundige planners. Het plan is ontstaan om een website te maken met de stukken
grond waar (in de toekomst) gebouwd kan worden.
12.6 De wijkraad Meerwijk vraagt of de leegkomende locatie van Al Ikhlaas op de Stresemannlaan
gebruikt kan worden voor jongeren. Michel de Graaf heeft vandaag een gesprek met de
afdeling onderwijs van de gemeente en neemt dit punt mee.
12.7 Het ronde witte gebouwtje (Bernadottelaan 140) wordt gesloopt. De wijkraad zoekt een locatie
waar de huidige activiteiten die daar nu plaats vinden doorgang kunnen krijgen. De
leegkomende Al Ikhlaas zal hier ook een goede optie voor zijn.
Molenwijk
12.8 Het contact tussen Schalkwijk aan Zee en Ondernemend Schalkwijk is goed gegaan.
Ondernemen Schalkwijk zal aan Schalkwijk aan Zee bijdragen. Wijkraad Molenwijk wil zich
ook op deze dag presenteren en Frides Laméris stelt voor om dit met de vier wijkraden
gezamenlijk te doen. Alle aanwezigen stemmen met dit voorstel in.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur

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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