Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 24 november 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1”
Vastgesteld 12 januari 2015
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher, Hanna Hamersma
Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris, Jelte Klokman
Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
Michel de Graaf
Khalil Khuwam
Caroline Enthoven
Hakima Sallemine
Yvonne van Bourgondiën
Christa Vermeer
Petra Kok (agendapunt 4)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 4)
Edwin Sabelis (vanaf agendapunt 4.5)
Frank Gorter en Bianca Mulder (agendapunt 8)
Nathalie van de Hak (agendapunt 8)
Ineke Vriezer (agendapunt 8)
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Dick Wijnoogst
Arnoud Kuiper
Gerard Zwier

Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsbeheerder
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Handhaving
Pré Wonen
Ymere
Peacock Events
Dock
Politie
Gemeente Haarlem
Kunst in de Wijk
Adviseur kunst en cultuur
notulist
secretaris Vier wijkradenoverleg
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
Winkelcentrum Schalkwijk

1.

Opening: de voorzitter opent de vergadering.

1.2

Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.3

Mededelingen
 Afmelding van Arnoud Kuiper en Dick Wijnoogst
 Arnoud Kuiper wil apart met de vier wijkraden overleggen, omdat het hem niet lukt om op
maandagochtend te komen.
 Frank Hilterman meldt dat Rob Hubert uit de wijkraad van Meerwijk is getreden.
 Frides Laméris stelt Jelte Klokman voor. Jelte Klokman is wijkraadslid van Molenwijk en
zal voortaan ook namens wijkraad Molenwijk aan het Vier wijkradenoverleg deelnemen.

2.
2.1

Nieuws uit het college
Wethouder Van der Hoek zal een dagdeel met de wijkraden praten over de rol van de
wijkraden en burgerinitiatieven. Besloten wordt om een avond in december met de vier
wijkraden en Bernt Schneiders een vooroverleg te houden.
Bernt Schneiders is op werkbezoek geweest bij het Hotel Haarlem Zuid. Het hotel heeft
vijftien miljoen geïnvesteerd. De bezetting is gegroeid door het aanbieden van
weekendarrangementen, waar heel Haarlem van profiteert. Hans Hirs meldt dat de manager

2.2
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2.3

2.4

2.5

van het hotel ook kennis gemaakt heeft met de wijkraad Boerhaavewijk.
Frank Hilterman vraagt naar de plannen die gemaakt waren op Schalkwijk aan Zee om meer
manifestaties naar het Molenplaspark te halen. Khalil Khuwam denkt dat het waterniveau te
hoog is, waardoor bij grote aantallen mensen het gras niet gespaard blijft. Bernt Schneiders
ziet misschien een kans om onderdelen van het Houtfestival naar Schalkwijk te halen.
Frank Hilterman wijst erop dat de klankbordgroep Schalkstad nog niet bijeen geroepen is. De
klankbordgroep is belangrijk om draagvlak voor het project te creëren. Michel de Graaf zal
Martin Mathijsse aanspreken.
Michel de Graaf heeft nieuwe wijkplattegronden en deelt deze uit.

3.
3.1

Verslag 20 oktober 2014
Tekstueel:
10.1: Caroline van Enthoven: tussenvoegsel verwijderen.
Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.

3.2

N.a.v: geen op- of aanmerkignen.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

Actielijst
N.a.v. de actie over de gezamenlijke website deelt Frank Hilterman mee dat de wijkraad
Meerwijk een nieuwe website heeft. www.wijkraad-meerwijk.nl.
De container op de F. van Adrichemlaan, waar een bloemenstal in zat kan niet door de
gemeente weggehaald worden, omdat het gebouw in het kadaster staat. Kan van de lijst.
Bespreken werkplan en begroting in kader van rol van de wijkraden kan van de actielijst. Dit
wordt meegenomen in het aparte overleg over de rol van wijkraden.
Afspraken over het gebiedsprogramma 2015 zijn gemaakt. Kan van de lijst.
Hugo Visscher is betrokken bij het plan van aanpak jongeren Europawijk. Kan van de lijst.
N.a.v. deze actie meldt Hans Hirs dat een bewoner in Boerhaavewijk problemen heeft met de
nieuwe functie van de oude Al Ikhlaasschool. De angst heerst, dat overlastgevende jongeren
naar dit gebouw komen. Hugo Visscher uit zijn zorgen over het verdwijnen van jeugdwerk in
Europawijk. Voor Futurzz komt niets terug, het gebouw is zelfs gesloopt zonder de wijkraad te
informeren. Frides Laméris betreurt, dat het de schijn heeft dat de actie van twee baldadige
jongens succesvol is geweest door snel Futurzz af te breken.
Afgesproken wordt het punt jeugdactiviteiten te agenderen en hiervoor Fred Arends, Wendy
Prince en Kitty van Tooren uit te nodigen.
Raadsvragen over radicalisering zijn doorgestuurd. Kan van de lijst.
Michel de Graaf wordt gevraagd om een bijeenkomst met Spaarnelanden te organiseren over
wie wat doet (gemeente/bewoners) om onkruid te verwijderen.
Peacock Events (Schalkwijk aan Zee) is uitgenodigd voor vandaag. Kan van de lijst
Caroline Enthoven heeft contact gehad met VAC. Kan van de lijst.
Schalkwijk aan Zee Petra Kok
Referentie: “Evaluatie Schalkwijk aan Zee – 24 augustus 2014”
De e-mail van wijkraad Molenwijk met punten voor deze evaluatie kan de vergadering niet in
behandeling nemen, omdat deze mail te laat verzonden is.
N.a.v. het intensiever betrekken van de wijkraden: dit wil de organisatie graag doen. Elk jaar
probeert Peacock Events aansluiting te krijgen met de wijkraden. De wijkraden antwoorden
dat het moeilijk is om hier tijd voor te vinden. Voorgesteld wordt om één moment af te
spreken, waarop de wijkraden hun ideeën kunnen aandragen. Voor 5 december krijgt Petra de
mailadressen van de mensen die willen meedoen aan de brainstorm en dan zal ze via de
datumprikker een bijeenkomst organiseren op de zaterdagochtend.
N.a.v. voor Schalkwijk of voor Haarlem: de wijkraden kiezen ervoor om het festival breed te
trekken. Het doel is immers om Schalkwijk positief op de kaart te zetten.
N.a.v. optredende gasten: Het is prima om te kijken of er meer artiesten uit Schalkwijk
betrokken kunnen worden, maar het moet geen promotiefestival worden van allerlei culturele
clubjes in Schalkwijk.
Schalkwijk In Zee: wordt gesponsord door het restaurant Molenplas. Er komt een dj en
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4.6

Stijl Achterover treedt op. Vanaf twee uur kan men zich inschrijven en om drie uur vindt de
duik plaats. Michel de Graaf vraagt wethouder Snoek om de duik te openen.
Schalkwijk Aan Zee vindt 30 augustus plaats. Er is rekening gehouden met andere Haarlemse
festivals die in augustus plaats vinden. Frank Hilterman tipt om Schalkstad te vragen zich op
het festival te promoten. Michel de Graaf neemt contact op met Martin Mathijsse.

5.

Pauze

6.
6.1
6.2
6.3

Politie Edwin Sabelis
Het Donkere Dagen Offensief is begonnen. Dit betekent extra inzet op inbraak en preventie.
Voor de jeugd in Europawijk is er ook extra inzet.
Twaalf jongeren met Marokkaanse achtergrond uit Europawijk zullen tegen de politie gaan
voetballen.
15 december gaat het bureau Schalkwijk voor een half jaar wegens verbouwing dicht. De
politie zoekt nog een tijdelijke locatie in de buurt, anders zullen de bewoners van Schalkwijk
naar het bureau op Koudenhorn moeten komen. De wijkagenten zullen wel spreekuur in de
buurt houden.
Toename van babbeltrucs. Mensen doen zich voor als medewerker van Zorgbalans en de
hondenbelasting.

6.4

6.5

7.

St Jacob
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van St. Jacob

8.

Afdeling cultuur Haarlem
Frank Gorter en Bianca Mulder: gemeente Haarlem
Nathalie van de Hak Kunst in de Wijk
Ineke Vriezer: adviseur kunst en cultuur
De gemeente heeft plannen om kunst naar de wijken te brengen. Nathalie van de Hak licht het
project ‘Kunst in de Wijk’ toe: het doel is dat bewoners elkaar ontmoeten en met elkaar in
contact komen. Voorbeelden van projecten in Delft: wandkleden en een koor.
De aanwezigen reageren positief. Ideeën die zij noemen: dependance van Hart in Schalkwijk;
aanschuifconcerten op het L. da Vinciplein; gebruik maken van de theaterzaal van de
Grafische School; kunstwerken op rotondes; behoefte van jongeren voor een openlucht theater.
N.a.v. de doelstelling: de wijkraden willen dat kunst en cultuur naar de wijken gebracht
worden en daarmee de sociale cohesie in de wijk vergroot wordt. Het moet vanuit de bewoners
komen.
Yvonne van Bourgondiën merkt op dat n.a.v. het onderzoek voor een visie voor de wijk, kunst
en cultuur niet hoog uitkwamen. Frank Hilterman is van mening dat kunst en cultuur
gestimuleerd moet worden en groeien.
Nathalie van de Hak zal de behoefte van de wijken in kaart brengen en een afspraak maken
voor een bijeenkomst met wijkraden en woningcorporaties. De voorzitters van de wijkraden
geven haar de e-mailadressen van de mensen die mee willen denken.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

Dock Wendy Prince
Voor het wijkcentrum aan de Laan van Berlijn worden voorbereidingen getroffen om de
dagbesteding voor ouderen uit te breiden.
Vastgoed is begonnen de oude Al Ikhlaasschool naast de Ringvaart in orde te maken voor
Dock. Het wordt een Maakplaats: een creatieve ontdekplek. In eerste instantie voor jongeren
op weg naar werk. Waarschijnlijk wordt het gebouw 1 februari opgeleverd.
In de Ringvaart komt onderhoud aan de vloer. Ook zal er een interne verhuizing plaats vinden
omdat Zorgbalans en SHH hun intrek nemen in de Ringvaart.
Pré Wonen en Dock voeren samen huis-aan-huisgesprekken met de bewoners van de
Pré Wonenflats in Meerwijk.
De Buurtbox in Meerwijk heeft een aanzuigende werking op jongeren. Dit is een
aandachtspunt voor Dock. Geprobeerd wordt om een aantal jongeren door te leiden naar de
Maakplaats.

4WRO / BO

24 november 2014

3

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

10.
10.1

10.2
10.3
10.4

11.
11.1
11.2

11.3

De activiteiten van De kas zullen nadrukkelijker gericht zijn op het toeleiden naar werk.
Dock heeft in de wijken ‘Zeg ’t Maar’bijeenkomsten gehouden. Een samenvatting van deze
gesprekken zal Wendy Prince naar de wijkraden sturen.
Voor de jongeren in Europawijk wordt op dinsdagmiddag de buurtbus op het Belgiëplein
ingezet.
De Futurzzjongeren zijn gesignaleerd in de Buurtbox van Meerwijk.
N.a.v. de actie om het prestatieplan met de wijkraden te bespreken: Dock zal de wijkraden
eens in de drie maanden uitnodigen om te praten over het prestatieplan.
Handhaving Hakima Sallemine
De melding over alcoholgebruik en verkeer op het L. d Vinciplein is opgevolgd. Er is echter
weinig waargenomen. Frank Hilterman denkt dat het RIBW actie heeft ondernemen n.a.v. de
brief van de wijkraad Meerwijk.
Het winkelwagenprobleem is opgenomen met de supermarkten. Als de wagens niet uit het
straatbeeld verdwijnen worden vervolgmaatregelen genomen.
Bekeken wordt of er een bord geplaatst kan worden bij het Salieveld om het dumpen van afval
te voorkomen.
Er is gesurveilleerd in burger in het Engeland- en Heempark op het opruimen van hondenpoep.
Het viel erg mee.
Communicatie Caroline Enthoven
Er is nog plek voor leuk nieuws in de Stadskrant. Genoemd wordt het lichtjesfeest in
Europawijk en de kerstmarkt in Meerwijk.
Dock gaat het taarten bakken voor Serious Request trekken. Zij stellen hun keukens ter
beschikking en houden ook de ingrediënten in de gaten. Op de kersmarkt worden de taarten
verkocht.
Caroline Enthoven stelt voor om Bernt Schneiders op de ondernemersborrel van Schalkwijk
op woensdag 10 december, het eerste exemplaar van Mijn Schalkwijk aan de voorzitters uit te
laten reiken. De voorzitters gaan akkoord. Als het past in de agenda van Bernt Schneiders, gaat
het door. De ondernemersborrel is in Belcanto van 17.00 tot 19.00 uur.

11.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Algemeen: iedereen gaat akkoord met de voorgestelde vergaderdata.
Meerwijk
11.1 Frank Hilterman dankt de gemeente voor de belijning en voorsorteerbord op de
A. Schweitzerlaan en vraagt om een parkeerverbodsbord bij de keercirkel aan het einde van de
A. Schweitzerlaan. Hakima Sallemina zal dit opnemen.
11.2 De panelen van de gymzaal op de Erasmuslaan zijn nog niet gerepareerd. Michel de Graaf
antwoordt dat er een geschil is tussen de gemeente en de aannemer. Vastgoed moet nu de
beslissing nemen om de panelen te repareren en de kosten eventueel later op de aannemer
verhalen.
11.3 Frank Hilterman vraagt hoe het staat met de plannen van Al Ikhlaasschool in Meerwijk.
Michel de Graaf antwoordt dat Vastgoed een huurovereenkomst aan een kinderdagverblijf
heeft aangeboden, maar er nog wel ruimte in de school over blijft.
Boerhaavewijk
11.4 Hans Hirs meldt dat het CBR lest met bromfietsen in de Poelpolder. Hakima Sallemine checkt
of het verbodsbord niet ontbreekt.
Europawijk geen nieuws of vragen die al besproken zijn in dit overleg
Molenwijk
11.5 Frides Laméris vraagt naar wie de coördinatie heeft over het strandje bij de Molenplas.
Diverse overheden plaatsen nu waarschuwingsborden. Khalil Khuwam antwoordt dat de
gemeente zorgt voor de zwemgelegenheid en de fysieke omgeving en de provincie het
zwemwater keurt. Uit de keuring bleek dat de stenen op de bodem verwijderd moeten worden,
maar dit financieel niet haalbaar. Ook moet de beschoeiing in orde gemaakt worden.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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