Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 1 september 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 20 oktober 2014
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher
Rob Hubert en Frank Hilterman
Hans Hirs
Bernt Schneiders (tot agendapunt 4.3)
Michel de Graaf
Arnoud Kuiper (tot agendapunt 5)
Khalil Khuwam
Caroline Enthoven (tot agendapunt 12)
Yvonne van Bourgondiën
Kitty van Tooren (tot agendapunt 11 )
Wendy Prince (van agendapunt 3.4 tot 11.3)
Edwin Sabelis (van agendapunt 10.2 tot 8)
Yvonne Wullink (tot agendapunt 12)
Martin Matthijsse en Gijs Wanders (agendapunt 8)
Mirjam Boxhoorn (agendapunt 11)
Tjeerd Wessel, Wilma Kempinga (agendapunt 11)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Frides Laméris
Hakima Sallemine
Lonneke van der Weyden
Gerard Zwier

Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
GOB Schalkwijk, gebiedsbeheerder
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Pré Wonen
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Dock
Politie
St. Jacob
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem
Mevrouw Meijer
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Wijkraad Molenwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Ymere
Winkelcentrum Schalkwijk

1.

Opening: de voorzitter opent de vergadering.

1.2

Vaststellen agenda:
Wegens afwezigheid van Hakima Sallemine vervalt agendapunt 11 ‘Handhaving’. In plaats
hiervan komt het agendapunt ‘Staat van scholen in Schalkwijk’. Met deze wijziging wordt de
agenda vastgesteld.
Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van de agendapunten: zie verslag

1.3

Mededelingen
Afmeldingen van Lonneke van der Weyden en wijkraad Molenwijk

2.

Verslag 30 juni 2014
Tekstueel:
6.4: vanaf: 'Hij stelt voor ….'de tekst wijzigen in: ‘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.’
11.2: ‘tot aan de raad bezwaar…’ wijzigen in ‘tot aan de Raad van State bezwaar…’

2.1

2.2
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2.3

11.3: ‘dat als de Eijkmanlaan …. in de weg ligt’ wijzigen in ‘dat het nadeel van de persleiding
door de stad is, dat bij toekomstige plannen de persleiding in de weg ligt’.
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

2.12
2.13

3.
3.1

3.2

3.3

N.a.v:
Agendapunt 3: Yvonne Wullink kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Graag wil St. Jacob hun
plannen voor Schalkwijk toelichten. Komt op de agenda van het eerstvolgend overleg.
5.3: Arnoud Kuiper meldt dat de aanvang van de sloop van het LJC elk moment kan beginnen.
Er is ontheffing van de faunawetgeving en er zijn kastjes opgehangen om de vleermuizen uit
de school te lokken.
Agendapunt 6 veegactie: Frank Hilterman meldt dat in zijn buurt het onkruid is bestreden,
maar op het L. da Vinciplein is niets gebeurd. Hij heeft nog vragen over de onkruidbestrijding.
9.2: Kitty van Tooren deelt mee dat het ramadanprogramma begin september geëvalueerd
wordt. Geen van de aanwezigen heeft vernomen dat bewoners overlast hebben ervaren.
Frank Hilterman vertelt dat de moskee tegen hem gezegd heeft, dat het rustig was gedurende
de ramadan.
Agendapunt 11: Arnoud Kuiper meldt dat er voor de persleiding nog geen tracé gekozen is. Hij
wil samen met de wijkraden kijken naar de beste optie. Frank Hilterman vertelt dat Rijnland
een gesprek met de wijkraad van Meerwijk heeft gehad. Hij dacht dat het gesprek over de
persleiding zou gaan, maar het ging over de Meerwijkplas als wateropvang bij grote
regenbuien.
11.3: Michel de Graaf meldt dat de containers van de Al Ikhlaasschool op de
F. van Adrichemlaan weggehaald worden.
Actielijst
Bijeenkomst islamitische raad: ook Bernt Schneiders wil hierbij aanwezig zijn.
Frank Hilterman vraagt de moskee data naar de secretaresse van Bernt Schneiders te sturen.
N.a.v. bovenstaande actie vertelt Frank Hilterman dat de Moslimomroep in Meerwijk een
uitzending heeft opgenomen in het kader van de ramadan. Er waren jongeren die zeiden dat
verveling voor hen een rol speelt om te hangen op straat. Bernt Schneiders wil graag met de
wijkraden een bijeenkomst houden om de evaluatie van de top 25 te bespreken.
De acties 6.9 en 7.8 genomen op 30 juni zijn gebeurd en kunnen van de actielijst.
De actie of het gebouw Al Ikhlaas Stresemannlaan gebruikt kan worden voor De Brug,
bespreekt de wijkraad straks met Mirjam Boxhoorn, beleidsmedewerker onderwijs van de
gemeente Haarlem. Zij zal bij agendapunt 11 aanwezig zijn. Kan van de lijst.
Nieuws uit het college Bernt Schneiders
Schalkwijk aan Zee was een succes en Schalkwijk is positief op de kaart gezet. Geprobeerd
wordt om nog meer mensen uit de stad te trekken. Het festival viel samen met het Proefpark
Haarlem in het Kenaupark en het zou een idee zijn om de rollende keukens naar Schalkwijk
aan Zee te halen.
Dick Wijnoogst meldt dat de wijkraad Molenwijk het festival wil evalueren zonder de
organisatie. De vergadering is het hier niet mee eens en evalueert liever samen met de
organisatie. Yvonne van Bourgondiën meldt dat in ieder geval met alle betrokkenen wordt
geëvalueerd.
De eigenaar van het restaurant laat via Dick Wijnoogst weten, dat het park niet meer mensen
aankan, waarop Khalil Khuwam antwoordt dat de schade meeviel. Bij veel regen en mensen
kunnen er problemen ontstaan.
Bert Schneiders heeft met Arnoud Kuiper en Michel de Graaf bekeken wat er voor Schalkwijk
op de rol staat. Ook wil hij de aandachtspunten van de wijkraden weten. Hij stelt voor om met
de wijkraden bijeen te komen. De wijkraden gaan akkoord.
Frank Hilterman constateert dat veel informatie verdwijnt als een ambtenaar weggaat en
vraagt om op de overdracht te letten. Als voorbeeld geeft hij het L. da Vinciplein waar
niemand meer weet waar het verharde gedeelte voor de wagens van nooddiensten is.

4WRO / BO

1 september 2014

2

4.
4.1

4.2
4.3

4.4

Rol Wijkraden
Frank Hilterman vraagt aandacht voor de wijze waarop de gemeente met de wijkraden
communiceert. Er komen tegenstrijdige mededelingen binnen of afspraken worden niet
nagekomen. Als voorbeeld geeft hij de werkgroep wijkraadgelden waar de wethouder zonder
reden een dringende afspraak heeft afgezegd. Michel de Graaf antwoordt dat het overleg is
afgezegd, omdat de wethouder eerst met de stadsdelen wil praten. Er komt nog een gesprek
met de wethouder en de wijkraden.
Bert Schneiders zal erop letten dat in de gesprekken over de begroting geen besluiten worden
genomen over de wijkraadgelden, zonder eerst met de wijkraden te overleggen.
Arnoud Kuiper legt uit dat de budgetten van leefbaarheid, bewonersondersteuning en het
wijkraadsgeld bij elkaar worden opgeteld. Feitelijk is het uitgavenpatroon hetzelfde gebleven.
Frank Hilterman wil meer weten over de verschuivingen tussen de budgetten, omdat de
wijkraden de begroting moeten maken en er financiële verplichtingen met derden zijn.
Een ander voorbeeld over de communicatie: de wijkraad Boerhaavewijk werd op hetzelfde
moment als de bewoners over de sloop van het LJC geïnformeerd. Frank Hilterman vindt het
wenselijk dat er een code of conduct komt.

Vervolg agendapunt 3 Arnoud Kuiper
3.4
Het gebiedsteam is bezig om het gebiedsprogramma van 2015 te maken. Er komt in de tweede
helft van september een overleg met de wijkraden over dit programma.
3.5
Elke maandag hebben de gebiedsmanagers overleg met de wethouder. Hij zal daarom alleen
het eerste uur op het wijkradenoverleg aanwezig zijn.
3.6
Dick Wijnoogst merkt op dat de wijkraad slecht antwoord krijgt op de mails. Hij stelt het op
prijs als de ontvanger in ieder geval laat weten dat de mail ontvangen is en of er actie wordt
ondernomen.
5.

Pauze

6.
6.1

Dock Wendy Prince
Het team Schalkwijk zal de komende twee maanden afspraken maken met de wijkraden over
het prestatieplan.
Dock wil niet meer investeren in het gebouw van Futurzz en wacht op het collegebesluit of
Dock uit Futurzz mag vertrekken. Michel de Graaf vult aan dat de heer Arends bezig is met
een notitie voor het college.
Dock wil het schoolgebouw van Al Ikhlaas op de F. van Adrichemlaan in gebruik nemen voor
jongerenactiviteiten en de overige ruimtes aan derden verhuren.
De jongeren van Futurzz zijn niet meegekomen naar de F. van Adrichemlaan. Rachid is een
geheel nieuwe doelgroep aan het opbouwen. In Europawijk is er wel ambulant contact met de
jongeren. Kitty van Tooren vult aan dat de jongeren van Europawijk in beeld zijn en er begin
september besprekingen komen over een plan van aanpak. Hugo Visscher wil hierbij aanwezig
zijn en Kitty van Tooren zal hem uitnodigen.
De ramadanactiviteiten in de sporthal zijn de jongeren zo goed bevallen, dat ze hebben
gevraagd of de activiteiten doorgezet kunnen worden.
Het project ‘Achter de voordeur’ voor huurders van Pré Wonen in Meerwijk, starten deze
week.

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

10.
10.1

10.2.
10.3
10.4

Communicatie Caroline Enthoven
19 September vindt Keep it clean Day 2014 plaats. Het gaat om een landelijke opruimdag van
de openbare ruimte en het is aan de wijken om zelf iets te organiseren. Ook de scholen worden
betrokken en er wordt samengewerkt met de gemeente. De wijkraden reageren dat zij geen
mogelijkheid zien om op kort termijn iets te organiseren.
Michel de Graaf meldt dat in de eerste helft van september de eerste redactievergadering voor
Mijn Schalkwijk van december is. 15 december komt deze uit.
N.a.v. de communicatiekalender meldt Rob Hubert dat de opening van het terrein van
Bedrijven Doen niet in oktober, maar volgend jaar zal plaats vinden.
Het is Frank Hilterman opgevallen dat de huis-aan-huisbladen en Haarlem 105 meer positief
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nieuws uit Schalkwijk brengt. Caroline Enthoven vertelt dat ze er bovenop zit en is blij te
horen dat het resultaat oplevert.
7.
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

Politie Edwin Sabelis
Vergeleken met vorig jaar is het een opvallende rustige zomer in Schalkwijk geweest.
Tijdens het WK softbaltoernooi heeft de politie geanticipeerd op diefstal uit geparkeerde
auto’s.
Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van de babbeltruc. Er is een aanhouding verricht.
Edwin Sabelis vraagt de wijkraden dit te communiceren naar de bewoners, zodat ze
gewaarschuwd zijn. Kitty van Tooren zal een bewonersinformatieavond voor Schalkwijk
organiseren.
In Boerhaavewijk lopen één of meerdere personen met een breekijzer rond die ook overdag
deuren en ramen proberen open te breken. Edwin Sabelis beaamt dat er de laatste twee weken
meer meldingen van inbraak zijn.
Rob Hubert heeft de indruk dat de verkeersoverlast op het Spijkerboorpad, mede dankzij
handhaving en de politie, meevalt.
Hans Hirs stelt vragen over de beveiliging van het leegstaande schoolgebouw Al Ikhlaas. De
ramen zijn ingeslagen. Edwin Sabelis legt uit dat een lege school bij de politie geen prioriteit
heeft. Alle aanwezigen zijn bang dat koperdieven hun slag slaan en er een tweede LJC
ontstaat. Als het gebouw teveel vernield wordt, bestaat er zelfs de kans dat Dock het gebouw
helemaal niet in gebruik wil nemen.
Frank Hilterman vraagt naar het bezoek van minister Opstelten in Schalkwijk. Edwin Sabelis
vond het een goed bezoek. De minister is met alle wijkagenten in gesprek gegaan over hun
werk en wat hier in Schalkwijk speelt.

8.

Bestemmingsplan Schalkstad Gijs Wanders (planaloog gemeente Haarlem) en
Martin Matthijsse (accountant gemeente Haarlem)
8.1
Meerdere partijen zijn bij het proces van Schalkstad betrokken en dat heeft invloed op het
tempo. De VvE en gemeente hebben een projectbureau BV opgericht. Het projectbureau BV
doet de uitvoering, maakt de plannen en communiceert deze met belanghebbenden.
8.2
Het bestemmingsplan wordt door de gemeente gemaakt. De status van het bestemmingsplan is
overlegfase. De wijkraden kunnen reacties indienen. Vervolgens wordt het conceptbestemmingsplan in het college ingebracht. Dan kan er nog een zienswijze worden gegeven.
8.3
Het VNU gebouw is verkocht. Waarschijnlijk komen er woningen in het gebouw en dat zal in
het bestemmingsplan meegenomen moeten worden. Hiervoor moet eerst een geluidsonderzoek
worden uitgevoerd en bekeken of er voldoende parkeerplek is.
8.3
Omdat de VvE in het projectbureau BV vertegenwoordigd is wordt de klankbordgroep
opgeheven en wordt het plan besproken in het wijkradenoverleg. Hier zijn niet alle
aanwezigen het mee eens. De agenda van het wijkradenoverleg is al vol en het zijn ook andere
wijkraadsleden die bij de klankbordgroep betrokken zijn, dan die aan het Vier
Wijkradenoverleg deelnemen. Martin Mathijsse zal de klankbordgroep bijeen roepen.
8.4
Voor de plannen met Schalkstad verwijst Gijs Wanders naar Mijn Schalkwijk zomereditie
2014.
N.a.v. vragen
8.5
Vanuit het bestemmingsplan gezien, kan aan de leegstand in het winkelcentrum niets gedaan
worden.
8.6
AH is eigenaar van hun winkel in het winkelcentrum. Zodra zij vertrekken, gaan ze dit pand
zelf ontwikkelen voor reguliere winkels. Dat betekent dat het bestemmingsplan, waar nu
specifiek een supermarktfunctie genoemd staat, gewijzigd moet worden. Het projectbureau
probeert afspraken met AH te maken om voor eenheid in het winkelcentrum te zorgen, maar
AH is een private onderneming.
8.7
Alle winkels zijn eigendom en de passage is van de VvE. Met alle eigenaren moet
onderhandeld worden.
8.8
De noordelijke brug aan de Briandlaan wordt verschoven om de parkeergarage te bereiken.
8.9
De bioscoop staat nog in de plannen.
8.10 De Dekamarkt blijft op dezelfde plek in het winkelcentrum zitten.
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8.12

In het nieuwe pand komt behalve AH ook een budgetwinkel.

Conclusie: de wijkraden beraden zich op het bestemmingsplan en Martin Mathijsse regelt een
bijeenkomst met het projectbureau BV en de klankbordgroep.
11.
11.1

11.2

11.3
11.4

11.5
11.5

11.6
11.7

11.7

Staat van scholen in Schalkwijk Tjeerd Wessel (architect) en Wilma Kempinga
(kunsthistoricus) van Mevrouw Meijer.
Mevrouw Meijer is een onderzoeksbureau dat de architectuur van scholen wil verbeteren. De
gemeente Haarlem heeft het bureau benaderd om te onderzoeken of herbestemming voor de
scholen die vlak na de oorlog zijn gebouwd mogelijks is. Deze scholen zijn boekhoudkundig
afgeschreven. Veel scholen zijn ruim en liggen goed in de wijk, ook zijn veel besturen
tevreden over hun school.
De gemeente heeft een programma van eisen opgesteld en een budget. Mevrouw Meijer is nu
met alle betrokkenen (scholen, maatschappelijke organisaties, corporaties, wijkraden) in
gesprek over wat kan en wat men wil met de bestaande scholen.
Het onderzoek gaat over 14 scholen in Boerhaave-, Europa- en Molenwijk en vier worden er
uiteindelijk opgeknapt.
Mevrouw Meijer heeft een inventaris gemaakt. Hieruit blijkt dat sommige scholen aangepast
moeten worden, maar er ook een gebouwenwissel kan plaats vinden of dat scholen kunnen
samenwerken.
Het concept van de jaren zestig: een strook met voorzieningen in het centrum van de wijk, wil
Mevrouw Meijer behouden.
De komende week organiseert Mevrouw Meijer diverse bijeenkomsten. 11 september met de
wijkraden en maatschappelijke organisaties. Begin oktober gaan de schoolbesturen en
directeuren beslissen welke vier scholen aangepakt zullen worden.
Dick Wijnoogst vraagt of de gymzalen ook meegenomen worden? Tjeerd Wessel zal de
corporaties, gemeente en SRO adviseren dat wel te doen.
Dick Wijnoogst vraagt of de gebiedsvisie van Boerhaavewijk gaat wijzigen. In de gebiedsvisie
staat, dat de school gesloopt wordt en er een brede school voor in de plaats komt.
Tjeerd Wessel antwoordt dat zij de visie meenemen. Het kan ook zijn dat alle voorzieningen
van de brede school al in de groenstrook staan. Dat betekent dan wel dat er afspraken gemaakt
moeten worden over het beheer, want nu hebben vaak een corporatie, de gemeente en een
school het beheer over een stuk groen in de groenstrook.
Als laatste merkt Mirjam Boxhoorn op dat de rekenkamer heeft geadviseerd om eerst de
basisscholen op orde te brengen en dan te kijken naar het voortgezet onderwijs. De
rekenkamer doet ook onderzoek naar het Teylercollege.

12.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
12.1 De schotten op de ramen van Lidl blijven een doorn in het oog van de bewoners.
12.2 De speeltuin heeft een nieuw speeltoestel en een vlaggenmast.
12.3 De wijkraad maakt zich zorgen over het vele onkruid in de wijk.
12.4 Khalil Khuwam meldt dat het trottoir van de Prof. Eijkmanlaan hersteld wordt en op de
Louis Pasteurstraat de bomen aangepakt worden en op de S. van de Kolkstraat het riool.
Meerwijk
12.4 De panelen van de gymzaal op de Erasmuslaan laten los en het is een gevaarlijke situatie. De
politie en de wijkraad hebben al een brief naar de gemeente gestuurd. De Piramide is een
petitie begonnen. Michel de Graaf regelt een overleg met de wijkraad en Stan Heuvelmans van
Vastgoed om over de gymzaal en ook over de Al Ikhlaas op de Stresemannlaan te spreken.
12.5 De ramen van het Teylercollege zijn ingegooid. Ze worden dichtgespijkerd maar de wijkraad
vindt dat de wijk er niet mooier op wordt.
12.6 Rob Hubert heeft vernomen dat er een nieuw plan is over de bouw op het Spijkerboorpad/
Aziëweg. Khalil Khuwam antwoordt dat er veel opmerkingen zijn over de kosten van het
beheer en onderhoud. Het plan zal gewijzigd worden, maar is tot op heden nog niet gebeurd.
12.7 De Kas heeft van 20 tot en met 24 oktober een campagneweek over het vinden van een baan
en het opzetten van een eigen bedrijf. Rob Hubert deelt de folder uit.
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Europawijk
12.8 Pré Wonen komt op de wijkraadvergadering spreken over hun bouwplannen op de Italiëlaan.
12.9 Het WK softbaltoernooi heeft tot ’s avonds laat veel geluidsoverlast veroorzaakt.
12.10 Khalil Khuwam meldt dat er begonnen wordt om op de Schotlandstraat extra parkeerplaatsen
te maken.
Rondvraag
12.11 Yvonne van Bourgondiën merkt op dat het volgende wijkradenoverleg in de herfstvakantie
valt. Besloten wordt om de vergadering te verzetten naar 20 oktober. De werkgroep Verkeer en
Vervoer van Schalkwijk zal dan 27 oktober plaats vinden.
12.12 Khalil Khuwam meldt dat het schetsontwerp van de drie rotondes op de Europaweg in de
werkgroep Verkeer en Vervoer besproken wordt.
12.13 Khalil Khuwam meldt dat voor 2015 op een aantal plekken speltoestellen worden vernieuwd.
Er is beperkt budget, dus hij hoort graag van de wijkraden als er toestellen zijn die niet
vernieuwd hoeven te worden, omdat ze nooit worden gebruikt.
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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