Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 29 juni 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 14 september 2015
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hans Hirs
Hanna Hamersma, Mario Kuyper
Frank Hilterman
Jelte Klokman
Bernt Schneiders (tot agendapunt 2)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Martin Mathijsse
Kitty van Tooren
Yvonne van Bourgondiën
Christa Vermeer
Eline de Jong (tot agendapunt 9)
Dick Jansen (tot agendapunt 6)
Laurine van Dam
Gerard Zwier (tot agendapunt 2)
Lex Rietveld (agendapunt 7)
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Hugo Visscher
Hakima Sallemine
Edwin Sabelis
Casper de France
Yvonne Wullink
Dick Wijnoogst
Caroline Enthoven
1.

Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
Gemeente Haarlem
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Gemeente Haarlem
Dock
Spaarnelanden
Winkelcentrum Schalkwijk
Adviescommissie Haarlemmer Hout
notulist
Wijkraad Europawijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Politie
Elan Wonen
St Jacob
Secretaris Vier wijkradenoverleg
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker

Opening: De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen agenda:
Toevoegen na agendapunt 3: ‘Winkelcentrum Schalkwijk’ en ‘Ontwikkelingen’.
Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld. Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde
van de agendapunten: zie verslag.
Mededelingen
Afmeldingen van Edwin Sabelis, Caroline Enthoven, Hugo Visscher, Dick Wijnoogst en
Hakima Sallemine.

3.

Nieuws uit het college
a. De gemeente heeft financiële middelen vrij weten te maken om de veiligheid in Schalkwijk
een extra impuls te geven. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden tegen de criminele
jeugdgroep. bijvoorbeeld voor jongerenprojecten. Frank Hilterman en Hans Hirs merken op
dat dit bericht gecommuniceerd is met “Overlast in Schalkwijk wordt aangepakt”. Zij vinden
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het jammer dat Schalkwijk hiermee negatief in het nieuws is gekomen.
b. Fietsrondje door Schalkwijk met de raad is 17 september.
c. Dick Jansen vraagt of Bernt Schneiders in de functie van burgemeester het boegbeeld wil zijn
om sponsors voor Schalkwijk aan Zee te werven, omdat het niet zeker is of de corporaties nog
mee kunnen financieren in het kader van de nieuwe woningwetgeving. De mogelijke sponsors
kunnen dan dit jaar uitgenodigd worden. Bernt Schneiders denkt hierover na en laat het
antwoord nog weten.
d. Bernt Schneiders vraagt of de corporaties in beeld kunnen brengen welke initiatieven zij in
Schalkwijk sponsoren en welke daarvan weg gaan vallen. Vervolgens kan gekeken worden
welke buurtinitiatieven aan de gemeentelijke criteria voldoen voor subsidie, waarop
Frank Hilterman zijn zorgen uitspreekt, dat de VVD nog eens € 50.000,- wil bezuinigen op
buurtinitiatieven.
3a Winkelcentrum Schalkwijk Gerard Zwier
a. Gerard Zwier stelt zichzelf voor. Hij is centrummanager van het winkelcentrum Schalkwijk en
hij heeft de zorg voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum.
b. Het winkelcentrum heeft drie grote tegenslagen gehad: asbestsanering, gedurende de sanering
opende Hoofddorp een nieuw winkelcentrum en de crisis.
c. Gerard Zwier wil weten wat bewoners, bezoeker en de ondernemers met het winkelcentrum
willen en vervolgens zal hij een visie 2016-2019 voor het winkelcentrum maken. Hij heeft al
een brainstormsessie met de ondernemers/eigenaren en bezoekers gehouden. Nu zoekt hij nog
bewoners van Schalkwijk. Hij vraagt de wijkraden dit kenbaar te maken. De bewoners moeten
zich deze week nog opgeven, want volgende week wordt de brainstormsessie gehouden.
Gerard Zwier deelt een A-viertje met alle informatie uit.
3b. Ontwikkelingen Martin Matthijsse
a. Het bestemmingsplan voor Schalkstad wordt nog niet voor de zomer vastgesteld, omdat er
wegens zienswijzen nog onderzoek moet gebeuren. Het wordt nu 10 september in de
gemeenteraad behandeld. Op de vraag van Frank Hilterman of de Briandlaan en rotonde in het
bestemmingsplan meegenomen worden, antwoordt Martin Matthijsse bevestigend, maar hoe
het uiteindelijk gaat worden hangt af van waar de ingang van de garage komt.
b. Hoewel de gemeente nog geen besluit genomen heeft om wel of niet eigenaar van de
parkeergarage te worden, gebeurt de aanbesteding toch Europees, zodat in ieder geval in 2016
aan de bouw begonnen kan worden.
c. Het Voorlopig Ontwerp van het Aziëpark wordt een Definitief Ontwerp. De publieke tuin van
St. Jacob wordt nu aangelegd.
2.

Verslag 18 mei 2015
Tekstueel: aan- en afwezigen: bij afwezigen Frank Hilterman toevoegen.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v: agendapunt 4 politie: Edwin Sabelis heeft een andere functie bij de politie aanvaardt. Na de
zomervakantie zal zijn opvolger dit overleg weer bijwonen.
Actielijst
a. De volgende punten zijn gebeurd of in gang gezet en kunnen van de lijst:
- Gemeenteraad uitnodigen voor fietsrondje.
- Contact streetcornerwork/jongerenwerk overlast gesloten schoolplein De Piramide
Boerhaavewijk.
- Catalogus CROW kwaliteitsniveaus aan wijkraden geven.
b. Presenteren bodemonderzoek Schouwbroekplas kan van de lijst. Morgen is er een
informatiebijeenkomst voor bewoners.
c. Loslopende honden Meerwijkplas: Kitty van Tooren vertelt dat er extra handhaving is ingezet
en er al verbaliseert is. De actie kan van de lijst.
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4.

Haarlem Klimaat Neutraal Eline de Jong
Referentie: presentatie “Haarlem Klimaat Neutraal” (zie bijlage)
De gemeente stimuleert bewonersinitiatieven met het doel om in 2030 Haarlem, klimaat neutraal
te laten zijn. Hiervoor heeft de gemeente het project De Groene Mug in het leven geroepen.
Voorbeelden van bewonersinitiatieven zijn:
- energiecoöperaties (zonnepanelen op een dak elders);
- energiebesparing (bewoners adviseren elkaar hoe energie te besparen en vergelijken
elkaars energierekening)
- collectieve inkoopacties op energiebesparende middelen.
Frank Hilterman merkt op dat de doelgroep voor dit initiatief niet in Schalkwijk woont. Er zijn
veel huurwoningen en veel bewoners hebben andere dingen aan hun hoofd dan bewust te zijn van
energiegebruik en het klimaat. Hij vindt het belangrijker om de bewoners eerst bewust te maken
hoe ze kunnen bijdragen aan een heel schoon en veilig Schalkwijk. Hij stelt voor, dat de gemeente
de corporaties benaderd om energiebesparende middelen toe te passen. Mario Kuyper denkt dat er
voor de bewoners van Schalkwijk meer te halen is met initiatieven om te besparen op de
energierekening.
Voorgesteld wordt dat Eline de Jong aansluit bij initiatieven die er al zijn in Schalkwijk, zoals de
wijk Schoolenaer. Hanna Hamersma geeft haar gegevens door. Daarnaast zou een project als
‘groene moeder’ (deur aan deur bewoners benaderen hoe ze kunnen besparen) een initiatief voor
Schalkwijk zijn.
Nagekomen e-mail van Eline de Jong d.d. 7 juli 2015
Zoals aangegeven is er budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven op het onderwerp CO2besparing. Hoewel de deadline om aanvragen in te leveren voor dit jaar is verstreken, is er
volgend jaar weer de mogelijkheid om aanvragen in te dienen. Meer achtergrondinformatie
hierover is te vinden op:
http://www.degroenemug.nl/pages/duurzaam-wonen/duurzaamheidslening-ensubsidies/budget-voor-bewonersinitiatieven.php
Ik zie zeker in dat Schalkwijk voor een groot deel uit een andere doelgroep bestaat dan
bijvoorbeeld het centrum van Haarlem. Dit vraagt dan ook om een daarop aangepaste aanpak,
waarbij de focus mogelijk meer ligt op de te behalen besparing op de energierekening en
daarmee een besparing in de portemonnee. Voor deze doelgroep zijn de kleine maatregelen
(gedrag, tochtstrippen, ledlampen etc.) interessanter dan een complete woningverbouwing.
(Zeker als je een huurder bent!) De Groene Moeders in Haarlem Oost is een goed voorbeeld van
hoe “de doelgroep met de kleine portemonnee” hierover kan worden
benaderd.http://www.degroenemug.nl/wattvoorwatt/pages/projecten/project/rebup---degroene-moeders.php
Een kanttekening die ik hierbij wil maken, is dat een initiatiefnemer niet per se uit Schalkwijk
hoeft te komen. Ook initiatiefnemers van buiten Schalkwijk, die zich voor dit stadsdeel willen
inzetten, komen in aanmerking voor het bewonersinitiatieven budget.
Ook interessant is dat de duurzame initiatieven zich vaak niet beperken tot maar 1 onderwerp,
waardoor ze ook waarde leveren op onderwerpen als: zorg, sociaal, afval etc.
In bepaalde delen van Schalkwijk staan wel particuliere woningen (Molenwijk 50%
koopwoningen), waarvan de eigenaren wat meer mogelijkheden hebben dan de mensen in de
sociale huurwoningen. Zij zijn een geschikte doelgroep voor de Opgewekte Woning Club. De
woningeigenaar stelt hierbij een eigen maatwerkadvies en uitvoeringsplan op voor het
energetisch verbeteren van de woning. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de
financiële draagkracht van de bewoner. Hierbij ligt de focus op zowel kleine (tochtstrippen,
ledlampen e.d., als grote maatregelen (woningisolatie, zonnepanelen e.d.)
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Ik neem jullie opmerkingen over Schalkwijk en de doelgroep ter harte en houd me daarbij
aanbevolen voor meer feedback.
9.

Dock Dick Janssen
Het wijkcentrum in Europawijk wordt verbouwd en sluit in de zomer voor zes weken.

6.

Pauze

7.

Festivals Lex Rietveld
Lex Rietveld zit in de adviescommissie Haarlemmer Hout. De commissie maakt zich zorgen of
het park de vele goedbezochte festivals aankan met name op het Vlooienveld waar veel
monumentale bomen staan. De druk op het park kan verminderd worden door de festivals te
verspreiden over Haarlem. De wijkraden van Schalkwijk zijn positief over dit idee, wel
waarschuwen zij dat het gras van het Molenpark ook niet allerlei festivals aankan, omdat het op
gras veengrond groeit. Ook wordt het Engelandpark genoemd voor de kleinschalige festivals
zoals de expositie of toneelstukken. Met andere woorden: de vier wijkraden staan welwillend
tegenover het idee om festivals uit het Haarlemmer Hout over te nemen.

5.

Communicatie
Het GOB is aan het nadenken hoe Schalkwijk op de kaart te brengen: Afgesproken wordt om een
aparte bijeenkomst te houden over de branding van Schalkwijk.

8.

Spaarnelanden Laurine van Dam
a. Spaarnelanden neemt de wens naar bladkorven serieus op en denken er over hoe dit aan te
pakken. Het grote probleem is het restafval wat ook in de bladkorven terecht komt. De
wijkraden denken dat als de bladkorven op de goede plek worden neergezet, dus daar waar
veel bomen staan en er bewoners zijn die op de korven willen letten, er de minste kans is voor
restafval. Afgesproken wordt dat op het overleg van 31 augustus de wijkraden plekken voor de
bladkorven doorgeven aan Laurine van Dam
b. Hans Hirs vraagt of de stratenlijst bij Spaarnelanden een update kan krijgen met de nieuwe
straten van De Entree.

10. Handhaving Kitty van Tooren
c. Frank Hilterman merkt op dat hij zaterdag een melding heeft gemaakt van afval op de hoek
van de Erasmuslaan/Elsa Brändströmstraat. Degene aan de telefoon heeft gezegd dat het afval
direct zou worden weggehaald. Het afval lag er vanmorgen nog en was zelfs uitgebreid tot op
de A. Schweitzerlaan. Robèr Vriend wil weten of deze melding is doorgegeven aan
Spaarnelanden. Kitty van Tooren neemt dit op.
d. Jelte Klokman vertelt dat de bewoners van Molenwijk blij zijn met het alcoholverbod bij de
skatebaan.
e. N.a.v. de container voor de jongeren in de Poelpolder: de natuurwerkgroep Poelpolderpark
heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning en de bezwaarcommissie heeft een quickscan
naar de flora en fauna in de Poelpolder geëist. De wijkraad meerwijk zal deze scan betalen.
f. Het verkeersveld bij het Spijkerboorpad is vernield. Frank Hilterman heeft contact gehad met
Hakima Sallemine, de wijkagent en de buurtouders en zij zullen een oogje in het zeil houden.
g. De ramadan verloopt tot nu toe rustig. Er worden veel activiteiten georganiseerd.
11. Rondje wijkraden/Rondvraag
Ymere
a. Christa Vermeer meldt dat eind dit jaar de corporatie met een groot onderhoudsproject aan een
complex op de Gaaslandstraat start. Nu is de corporatie bezig om 70% instemming van de
bewoners te krijgen.
b. N.a.v. de inbraken: het valt Christa Vermeer op dat er veel reclame wordt gemaakt door
slotenmakers in de flats waar veel ingebroken is. Ze heeft dit al doorgegeven aan Edwin
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Sabelis. Kitty van Tooren neemt dit punt ook op.
Europawijk:
c. Hanna Hamersma vraagt of het groen bij het pontje bijgehouden kan worden. Het is
gemeentegrond en het groen staat inmiddels zo hoog dat er geen overzicht is voor het verkeer.
Boerhaavewijk
d. Hans Hirs vertelt over de geslaagde Lentefrisactie.
e. Hans Hirs vraagt aandacht voor de leerlingen van het Haarlem College, die de Schipholweg
oversteken door over de hekken te stappen. Kitty van Tooren zal na de schoolvakantie contact
met de school opnemen.
Meerwijk
f. Frank Hilterman vertelt dat de Midzomermarkt een succes was. Helaas moest wegens
windcode geel om 14.00 uur de markt afgebroken worden. Dit verliep goed georganiseerd.
g. De dag na de Midzomermarkt hebben 60 kinderen meegedaan aan de schoonmaakactie
georganiseerd door De Brug en Haarlem Schoon. Ondanks de inzet van Buurtbedrijf is er veel
zwerfvuil weggehaald.
h. De wijkraad probeert per straat twee of drie wijkambassadeurs te vinden om de straat schoon
te houden.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur
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