Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 12 januari 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1”
Vastgesteld 2 maart 2015
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher, Hanna Hamersma
Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris
Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
Caroline Enthoven
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Yvonne Wullink (tot agendapunt 4.5)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 5)
Edwin Sabelis (vanaf agendapunt 4)
Martin Mathijsse (agendapunt 4)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Michel de Graaf
Khalil Khuwam
Arnoud Kuiper
Gerard Zwier
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Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
St Jacob
Dock
Politie
Gemeente Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsbeheerder
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
Winkelcentrum Schalkwijk

1.

Opening: wegens afwezigheid van Michel de Graaf zit Hugo Visscher deze vergadering voor.
De voorzitter opent de vergadering.

1.2

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

2.
2.1

Nieuws uit het college
De nieuwjaarsviering is dit jaar in Schalkwijk rustig verlopen, mede dankzij cameratoezicht,
handhaving en initiatieven van o.a. de Fightclub Amerikaweg, Stichting Samen Haarlem en
Dock. Kitty van Tooren meldt dat deze organisaties ook bij de jeugdhulpwerkgroep worden
betrokken waarop Frank Hilterman meldt dat Dock ook bezig is om alle groepen in dit domein
bijeen te krijgen.
N.a.v. de demonstratie ‘Je Suis Charlie’ vertelt Bernt Schneiders dat er een goed netwerk in
Haarlem is: met één telefoontje naar de Islamitische Raad en Samenwerkende Marokkaanse
Organisaties waren de demonstratie en sprekers snel geregeld.
Frank Hilterman vraagt wanneer de wijkraden het wijkraadsgeld ontvangen. Een half jaar
geleden is overeenstemming bereikt; 80% van de wijkraden waren het eens met de nieuwe
regeling. Ook heeft hij geluiden gehoord dat een paar politieke partijen met een initiatiefwet
komen over participatie en wijkraden. Bernt Schneiders antwoordt dat 30 januari het gesprek

2.2

2.3
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2.4

3.
3.1

3.2
3.3

1.3
1.4

1.5

4.
4.1

4.2

over de wijkraden in het college plaats vindt en van een initiatiefwet weet hij niets af.
Afgesproken wordt dat woensdag 21 januari 16.30 uur op het gemeentehuis Bernt Schneiders
en de voorzitters van de wijkraden gaan brainstormen over de rol van de wijkraden.
Hans Hirs heeft contact met Lidl Vastgoed gehad over de geruchten in de wijk, dat bewoners
de houten panelen willen schilderen of de parkeerplaatsen willen bezetten. Bernt Schneiders
neemt contact op met de directie van Lidl.
Facebook Caroline Enthoven
Michel de Graaf en Caroline Enthoven van het Gebiedsteam Schalkwijk zijn een
facebookpagina gestart:
https://www.facebook.com/pages/Haarlem-Schalkwijk/302553019947150
De pagina is nog in de opbouwende fase en heeft inmiddels 36 likes van vooral allochtone
jongeren.
Het streven is om elke maandag, woensdag en vrijdag positief nieuws over Schalkwijk op de
pagina te plaatsen.
N.a.v. de opmerking dat niet alle mensen facebook willen gebruiken, antwoordt
Caroline Enthoven dat de gemeente ook andere media gebruikt om de bewoners te bereiken;
dit is één van de vele middelen.
Mededelingen
Afmelding van Arnoud Kuiper, Michel de Graaf en Khalil Khuwam.
Frank Hilterman stelt voor om een ander vergadertijdstip te kiezen, zodat Arnoud Kuiper wel
naar dit overleg kan komen. Als mogelijkheid wordt de maandagmiddag genoemd.
Dick Wijnoogst benadert Arnoud Kuipers en Bernt Schneiders.
Yvonne Wullink meldt dat het project van St. Jacob aan de Thomas Moorestraat niet doorgaat.
St. Jacob bekijkt of zij de doelgroep complexe dementie kunnen huisvesten in de nieuwbouw
die komt op het terrein van Boerhaave. Ook wil St. Jacob proberen een HOOD en
gezondheidscentrum op dit terrein te krijgen.
Schalkstad Martin Mathijsse gemeente Haarlem
De plannen:
- Uitbreiding zijde Europaweg. Om deze kant van het winkelcentrum aantrekkelijk te
maken komt hier een Action. Er wordt een etage aan toegevoegd.
- AH en Aldi hebben een huurintentieovereenkomst getekend, wat betekent dat zij deze
winkelruimte gaan huren, zodra een ontwikkelaar de supermarkt op het Floridaplein gaat
bouwen.
- Woningen op het Floridaplein. Gestreefd wordt naar gemiddeld tot dure woningen, maar
dat hangt ook van de ontwikkelaar af.
- Philadelphia gaat zorgwoningen op het Floridaplein bouwen.
- Bioscoop: een ontwikkelaar heeft hier en tevens voor de Nicepassage getekend. Of de
wens van de wijkraden en de klankbordgroep, om de bioscoop ook een culturele functie te
geven, doorgaat hangt af van de ontwikkelaar en de exploitant.
- Het is nog niet duidelijk wie de parkeergarage gaat bouwen. Als de gemeente de garage
exploiteert moet het kostendekkend zijn. De VvE heeft belang in de parkeergarage en ook
meer mogelijkheden om het parkeren goedkoop te houden. De aanbestedingsvorm zal ook
makkelijker zijn als de VvE de garage exploiteert.
Frank Hiltterman merkt op dat hij in de toelichting van het bestemmingsplan las, dat het plan
in het kader van maatschappelijke participatie op 1 september 2014 en op 12 januari 2015 is
voorgelegd aan het Vier wijkradenoverleg van Schalkwijk. Het staat hem niet bij dat het op
1 september om participatie ging. Nota bene heeft de vergadering er toen op benadrukt dat de
klankbordgroep bijeen geroepen moest worden in het kader van de participatie.
Martin Mathijsse legt uit dat de klankbordgroep is ontstaan in de periode dat de ING
projectontwikkelaar was en er met betrekking tot buitenruimte en kwaliteit nog veel mogelijk
was. Nu kijkt de gemeente welke van die plannen nog kunnen en wil participatie alleen doen
als dat ook kan. Hij zal de leden van de klankbordgroep vragen of zij nog belangstelling
hebben voor de eerste fase door een uitnodiging naar de wijkraden te sturen.
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4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Frank Hilterman uit zijn zorgen over de geluids- en luchtkwaliteit van de Briandlaan. Hij
denkt dat de normen onder druk komen te staan zodra er rotondes op de Europaweg zijn en de
A. Schweitzerlaan 30 km is. Ook de rotonde op de Briandlaan komt qua verkeer onder druk te
staan, omdat de parkeergarage niet meer op de Andalusiëlaan komt, wat de Briandlaan had
ontlast, maar boven het nieuwe winkelcentrum komt. Martin Mathijsse zal de zorgen
doorgeven aan de planoloog en verkeersdeskundige die in zijn team zitten. Ook zegt hij dat al
naar gelang waar de in- en uitgang van de parkeergarage komt, de verkeerssituatie bekeken zal
worden en zo nodig zal de Briandlaan opnieuw ingericht worden.
Procedure: in maart zal het bestemmingsplan ter inzage liggen. In juni vindt de vaststelling in
de gemeenteraad plaats en daarna is er nog mogelijkheid om in beroep te gaan.
Yvonne van Bourgondiën vraagt of in het stedenbouwkundige plan rekening is gehouden met
slagschaduw op het wooncomplex bij de Floridabrug? Martin Mathijsse gaat dit na en mailt
het antwoord naar Yvonne van Bourgondiën.
Frank Hilterman vraagt of er al iets bekend is over de strook op de Costa del Sol.
Martin Matthijsse antwoordt dat de eigenaren en gemeente in gesprek zijn om iets te
realiseren. Frank Hilterman tipt een overdekte speelplek zoals in Hoofddorp.
De wijkraden spreken uit blij te zijn, dat er eindelijk iets positiefs gaat gebeuren met het
winkelcentrum Schalkwijk.

5.

Pauze

7.
7.1

Politie Edwin Sabelis
Met de jaarwisseling was het rustig in Schalkwijk (zie ook agendapunt 2.1). Vooraf zijn
aanhoudingen verricht. Kitty van Tooren vult aan dat potentiële daders een
waarschuwingsbrief hebben gekregen met een bestuurlijke maatregel van een paar duizend
euro.
Het politiebureau van Schalkwijk is nu leeg en waarschijnlijk is over een half jaar de
verbouwing gereed. Een tijdelijke post komt er niet, maar de wijkagent is altijd bereikbaar.
N.a.v. een melding over het dealen van drugs adviseert Edwin Sabelis om dit door te geven
aan de wijkagent. Hij adviseert ook om de tijdstippen en het kenteken te noteren.
Kitty van Tooren meldt dat de ouders van de jongerengroep in Europawijk zijn benaderd. Zij
krijgen ook nog bezoek van het sociale wijkteam en CJG.

7.2
7.3
7.4

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

6.
6.1

Dock Wendy Prince
In december heeft Dock met de jongeren activiteiten georganiseerd waaronder een kerstbingo.
De activiteiten hadden een gemoedelijke sfeer en zijn positief ervaren.
De oude Al Ikhlaasschool naast de Ringvaart wordt in maart opgeleverd.
Dock treft voorbereidingen om het wijkcentrum aan de Laan van Berlijn gereed te maken voor
dagbesteding aan een bredere doelgroep.
Dick Wijnoogst vraagt naar het besluit van Dock om in de wijkcentra geen sterkte drank meer
te schenken. Hij vindt het een grote inbreuk op verenigingen die al jaren gebruik maken van de
wijkcentra en nu om vier uur ter afsluiting geen borreltje met elkaar mogen drinken. Wendy
Prince legt uit dat het wijkcentrum laagdrempelig en aantrekkelijk moet zijn voor allerlei
doelgroepen. Het drankgebruik in het wijkcentrum van Laan van Berlijn zorgde ervoor dat
andere gebruikers, zoals kinderen, niet meer wilden komen. Wendy Prince benadrukt dat het
besluit niet om religieuze redenen is genomen.
Verslag 24 november 2014
Tekstueel:
3.7: de tekst ‘Frides Laméris vindt dat de actie …….geweest’ wijzigen in ‘Frides Laméris
betreurt het, dat het de schijn heeft dat de actie van twee baldadige jongens succesvol is
geweest door snel Futurzz af te breken.
8.4: ‘Frank Govert’ wijzigen in ‘Yvonne van Bourgondiën’.
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
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6.2

N.a.v:
4.2:
HugoVisscher neemt contact met Petra Kok op, om een bijeenkomst te organiseren
waar wijkraadsleden ideeën voor Schalkwijk aan Zee kunnen aandragen.
4.6:
Schalkwijk aan Zee vindt dit jaar op 6 september plaats (i.p.v. 30 augustus).
Actielijst wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

8.
8.1

8.2

10.
10.1

10.2
10.3

11.
11.1
11.2

11.3
11.4
11.5

12.

Evaluatie Mijn Schalkwijk
N.a.v. de factuur met btw vraagt Dick Wijnoogst in het kader van de begroting van de
wijkraadsgelden, hoe het te betalen bedrag voor 2015 geregeld wordt. Dit punt moet
besproken worden met Michel de Graaf, omdat hij het budget van Mijn Schalkwijk beheert.
Hugo Visscher merkt op dat de redactiebijeenkomsten verminderd zijn. Hij stelt voor om weer
twee redactiebijeenkomsten voorafgaand aan de uitgave en een evaluatiebijeenkomst te
houden. Caroline Enthoven vraagt aan Michel de Graaf dit te organiseren.
Ouderensport Lucia Groof, projectleidster bij SportSupport
Lucia Groof wil contact met de wijkraden om sport voor 50+ in de wijk te promoten. Ze deelt
brochures uit over wat er waar te doen is en vraagt of aanwezigen de brochures op diverse
plekken in de wijk kunnen neerleggen. Daarnaast vraagt ze of de wijkraden voor eenmalige
activiteiten brochures willen verspreiden en hier aandacht aan kunnen geven via hun websites.
Alle aanwezigen stemmen in. Ook zullen de wijkraden een artikel opnemen over ouderensport
in hun wijkkrant. Lucia Groof schrijft een artikel van 300 woorden en stuurt deze voor
30 januari naar Dick Wijnoogst. Dick Wijnoogst zal het artikel doorsturen naar de andere
wijkraden.
Ideeën of tips voor ouderensport kunnen gemaild worden naar Lucia Groof:
Lgrooff@sportsupport.nl
Meer informatie over ouderensport en de beweegpas zie:
www.sportsupport.nl/doelgroep/ouderen
Handhaving Hakima Sallemine
Handhaving is bezig om iets te doen aan de daklozen die verblijven op het terrein van de
Young Boys (Noord Schalkwijkerweg).
Frank Hilterman meldt dat de borden om niet te parkeren op de keerlus van de
A. Schweitzerlaan geplaatst zijn. Hakima Sallemine vertelt dat er op die plek ook gehandhaafd
wordt. Ze brengt het nog een keer onder de aandacht van de coördinator verkeer, omdat het
een hardnekkig probleem is.
N.a.v. fietswrakken: in maart hoopt handhaving meer plek voor opslag te hebben en kunnen
fietswrakken weer verwijderd worden.
Hans Hirs meldt dat een verbodsbord voor bromfietsen in de Poelpolder ontbreekt. Het is
doorgegeven aan Khalil Khuwam. Hakima Sallemine neemt het op.
Handhaving heeft contact opgenomen met de eigenaar van een supermarkt op de
Bernadottelaan wegens de rotzooi rond het pand.
Communicatie Caroline Enthoven
Caroline Enthoven wil een bewoner interviewen over de gescheiden afvalcontainers.
Hans Hirs heeft iemand op het oog en geeft de contactgegevens aan Caroline Enthoven door.

13.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Algemeen
13.1 Khalil Khuwam heeft een nieuwe functie binnen de gemeente aanvaard. Zijn opvolger is
Robert Vriend. De wijkraden complimenteren Khalil Khuwam. Zij ervaren dat hij zaken
serieus neemt en er alles aan doet om tot een oplossing te komen.
Meerwijk
13.2 Geen punten of al op dit overleg aan bod gekomen.
Boerhaavewijk
13.3 Dick Wijnoogst vraagt naar de bijeenkomst van Haarlem Groen. Wijkraad Meerwijk zal de
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mail naar wijkraad Boerhaavewijk doorsturen.
Hans Hirs heeft behoefte aan een overleg met de werkgroep Verkeer en Vervoer wegens de
ontwikkelingen van De Entree Oost. Hugo Visscher zal Roel Schaart vragen om de werkgroep
te trekken. Afgesproken wordt om vier maal per jaar te vergaderen.
Europawijk
13.5 Geen punten of al op dit overleg aan bod gekomen.
Molenwijk
13.6 Frides Laméris vraagt opnieuw aandacht voor de vele verbods- en waarschuwingsborden op
en bij het strandje van de Molenplas.
Kitty van Tooren
13.7 Het laatste kwartaal van 2014 zijn er een aantal voorlichtingsbijeenkomsten geweest over
inbraakpreventie en babbeltrucs. Deze bijeenkomsten zullen in 2015 voortgezet worden.
13.8 Buurtadviseurs gaan langs de deur om inbraakpreventieadvies te geven. Frank Hilterman vindt
dit een goed initiatief maar adviseert dit aan de bewoners te communiceren, want niemand
weet of het echt buurtadviseurs zijn of mensen die met een babbeltruc proberen binnen te
komen.
13.9 Het project buurtouders in Meerwijk wordt in 2015 voortgezet.
13.4

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur
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